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Úvod 

 
Úvod 
 
Vážený zákazníku! 
 
AUTOMATICKÝ KOTEL NA PELETY společnosti HARGASSNER GmbH je 
vyroben dle nejmodernějších technických standardů. 
 
Uschovejte Návod k obsluze ve dveřích obložení, aby byl k dispozici. 
 
Tento Návod k obsluze Vám má usnadnit: 

 seznámení se se zařízením 

 a jeho používání v souladu s určením 
 
Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny pro 

 bezpečný 

 odborný 

 a hospodárný provoz zařízení 
 
Dodržování Návodu k obsluze pomůže: 

 vyvarovat se nebezpečí 
 minimalizovat náklady na opravu a čas výpadku 

 zvýšit spolehlivost a životnost zařízení 
 
Součástí tohoto Návodu k obsluze je: 

 návod k montáži zařízení 
 schéma zapojení a plán čidel zařízení 
 hydraulická schémata 

 protokol o instalaci a kniha kontrol 

 bezpečnostní nálepka pro skladovací prostor paliva 
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I Technická data 

 
Kapitola I: Technická data 
 

1 Typový štítek a značka kontroly CE 
 

 
Kotel na štěpky Kotel na štěpky 

 
Palivová třída Typ ECO-PK 70 Palivová třída Typ ECO-PK 120 
(EN 14961) Jmenovitý 

výkon 
Tepelný výkon paliva (EN 

14961) 
Jmenovitý výkon Tepelný výkon paliva 

Pelety (A1) 70 kW 74,5 kW Pelety (A1) 120 kW 127,2 kW 
Provozní tlak max. 3 bar Provozní tlak max. 3 bar 
Provozní tepl. max. 95 °C Provozní tepl. max. 95 °C 
Obsah vody 182 I Hmotnost 885 kg Obsah vody 188 I Hmotnost 890 kg 
Komínový tah 
max. 

0,1 
mbar 

Příkon: 190W Komínový tah 
max. 

0,1 mbar Příkon: 210W 

Elektrické připojení 3~400V, 50Hz, 13A Elektrické připojení 3~400V, 50Hz, 13A 
Číslo zařízení 
 
Rok výroby 

1401441 
 

2014  

Číslo zařízení 
 
Rok výroby 

1401441 
 

2014  
Zkoušeno: Třída kotle 5 Zkoušeno: Třída kotle 5 
Dle ÖNORM EN 303-5: 2012  Dle ÖNORM EN 303-5: 2012  

BLT 
Wieselburg 

 IBS 
Linz 

 TÜV  
 

 BLT 
Wieselburg 

 IBS 
Linz 

 TÜV   
 

 
2 Rozměry 

 

Rozměry v (...) platné pro ECO-PK 100-120 

 

Označení Označení Hodnota Jednotka 

B Celková šířka 745 mm 

T Celková hloubka 1501 mm 

H Celková výška 1610 mm 

 Celková hmotnost 865 (890) kg 

 

 
3 Použití dle určení 
 
AUTOMATICKÉ DŘEVOZPLYNUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ je určeno pouze pro ohřev vody. Pro toto zařízení se 
může používat pouze palivo, které společnost Hargassner GmbH definovala jako povolené. Kotel 
používejte pouze v technicky nezávadném stavu. Ihned odstraňte poruchy. K použití dle určení patří 
také dodržování Návodu k obsluze a dodržování předpisů k inspekci a údržbě. 
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Technická data I 

 
4 Kvalita paliva 
 
používejte pouze palivo dle normy ÖNORM EN 14961 

 

 

VAROVÁNÍ 
 používejte pouze paliva, která schválila nebo povolila společnost 

Hargassner GmbH! 

 nové palivo bezpodmínečně zkonzultujte se společností Hargassner 
GmbH. 
 Nechejte si ověřit proveditelnost u společnosti Hargassner GmbH 

 

4.1 Pelety (A1) 
 

Při objednávání a dodání pelet dbejte na dodržování jakostních norem a kritérií. 
 co nejnižší podíl prachu 

 tvrdý lesklý povrch pelet 
 100% přírodní dřevo, žádná aditiva atd. 
 pelety třídy A1 dle ÖNORM EN 14961-2 

 

Výhřevnost Hustota Průměr Délka Podíl jemného prachu 

4,4 - 5,3 kWh/kg 600 kg/m
3
 6 ±1 3,15-40 mm < 1% 

 

5 Provedení kotelny: 
Kotelny realizujte v souladu s místními ustanoveními. 
 Viz „Provedení kotelny” na straně 21. 

 Otvory kotle pro nasávání vzduchu musí být volné. 
 V kotelně neskladujte hořlavé materiály. 
 Nehořlavá, rovná a pevná podlaha, resp. strop 

 Kotelna musí být chráněna proti mrazu. 
 Hlavní vypínač topení musí připojit správně elektrikář v souladu s ustanovením (dle stavebních 

předpisů). 
 Hasicí přístroj 

 

6 Provedení skladovacích prostor paliva: 
Sklad pelet realizujte podle normy ÖNORM M 7137. 

 Žádné elektrické přístroje ve skladovacích prostorách; veškeré instalace pod omítkou. 
 Provedení plnicích hrdel z kovu, uzemněno a orientace směrem ven 

 U průchodu stěnou dbejte na protihlukovou ochranu 

 Ochrana před vlhkostí a vlhkem, prachotěnost 
 Umístěte ochrannou nárazovou desku a správně proveďte šikmou podlahu 

 

 

NEBEZPEČÍ 

Výbuch prachu ve skladovacím prostoru 
 
Popálení v důsledku výbušného spalování hořlavého prachu (peletový 
prach). 

 Dbejte na uzemnění přepravních hadic 

 Žádné motory ve skladovacím prostoru 
  s výjimkou hospodářských budov 

 Žádné jiné zápalné zdroje vznícení (světlo) ve skladovacím prostoru 

 Žádná elektrická zařízení (spínače) ve skladovacím prostoru 

 Žádné svařovací práce v prašné atmosféře 
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I Technická data 

 
7 Provedení topných okruhů 
Správné provedení topných okruhů je důležité pro řádný provoz zařízení. 
 Přípustná topná schémata: viz přiložená topná schémata 
Dimenzování zásobníků, čerpadel a směšovačů topných okruhů zajistí instalatér v souladu s platnými 
normami. 

 
8 Kotlový směšovací uzel 
Jestliže je teplota zpátečky topné vody do kotle nižší než teplota stanovená v parametrech, provede se 
přimíchání z oběhu topné vody. 
Je předepsáno použití kotlového směšovacího uzlu pro provoz kotle. 
 Viz návod k montáži „Kotlový směšovací uzel” 
 
9 Připojení kouřovodu 
 
PARAMETRY KOTLE: Firma HARGASSNER 

PALIVO: dřevo 

     

          

TYP KOTLE 

JMENOVITÝ 
TEPELNÝ 

VÝKON KW 
TEPL. 

SPALIN 
 

°C 

CO2 

 
% 

HMOTN. 
TOK 

SPALIN 
 

kg/s 

nutný tlak čerpání 
 

Pa 

KOMÍNOVÝ TAH 
max. omezení 

Pa 

IRA-DM 
 

m 

TLAK.ZTRÁTA PŘI 
TEPLOT. SPÁDU 

dT 10° dT 20° 
 

mbar mbar 

          

ECO-PK 70 70,00 140 14 0,0429 5 10 0,180 57,1 14,6 

ECO-PK 90 90,00 150 14 0,0552 5 10 0,180 91,4 23,2 

ECO-PK 100 99,00 140 14 0,0607 5 10 0,180 112,9 28,9 

ECO-PK 110 108,00 150 14 0,0675 5 10 0,180 139,1 35,5 

ECO-PK 120 120,00 160 14 0,0736 5 10 0,180 160,7 40,9 
          

          

10 Elektrické připojení 
 Viz přiložené schéma elektrického zapojení 
Hodnoty v (...) platné pro ECO-PK 100-120 
Elektrická energie Výkonnostní data Jednotka 

Provozní napětí 400 V ±5% 

Frekvence 50 Hz ±5% 

Vstupní ochrana 13 A 

Příkon 190 (210) W 

 Elektrické připojení může provádět pouze oprávněný odborník dle VDE nebo ÖVE v souladu s 
přiloženým schématem elektrického zapojení 

 Hlavní vypínač mimo kotelnu (dle stavebního předpisu) 
 Max. vstupní ochrana 13 A (C charakteristika) 

 Připojení na síť se správnou fází L a N (viz schéma zapojení) 
 Připojte vodivé propojení  
 Používejte kabely s jemnými dráty („flexibilní“) (příklad H05VV-F) 

 (Případné) sací hadice musí být uzemněny (viz nálepka) 
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Bezpečnostní ustanovení 
 

Kapitola II: Bezpečnostní ustanovení  
 
1 Všeobecná bezpečnostní ustanovení 

 

1.1 Povinnost dodržovat instrukce, cizí osoby, děti 
 

 

NEBEZPEČÍ 

Nedodržení bezpečnostních pokynů! 
Úmrtí, zranění, poškození v důsledku neodborné činnosti. 

 Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na zařízení a v Návodu k 
obsluze! 

 Před uvedením do provozu si přečtěte Návod k obsluze. 
  ve dveřích obložení je přihrádka pro uložení. 
 
Cizí, neoprávněné osoby 
Úmrtí, zranění, poškození v důsledku neodborné činnosti. 

 Práce u zařízení může provádět pouze kvalifikovaný a zkušený 
personál. Stanovte odpovědnost za obsluhu zařízení. 

 Cizí, neoprávněné nebo neškolené osoby musí být mimo dosah 
zařízení a skladovacího prostoru. 

 Nepředávejte třetím osobám přístupové kódy pro řízení. 
 Dodržujte zákonem stanovený minimální věk personálu. 
 Na kotelnu a u skladovacího prostoru umístěte ceduli se zákazem. 

 
Vstup do velkých skladovacích prostor na pelety! 
Nebezpečí udušení oxidem uhelnatým, který je bez zápachu. 

 Před vstupem do skladovacího prostoru dostatečně vyvětrejte! 
 Během pobytu mějte otevřená okna/dveře! 
 Pro dozor musí být 2. osoba mimo prostor! 

 
Práce na elektrickém vybavení zařízení může provádět 

 pouze elektrikář 
 v souladu s elektrotechnickými pravidly. 

 
U hydraulických zařízení může pracovat pouze personál se speciálními znalostmi a zkušenostmi s 
konstrukcí topení a potrubím! 
 
1.2 Opatření provozovatele zařízení před uvedením do provozu 

 Musí se dodržovat úřední předpisy k provozu zařízení a předpisy protiúrazové prevence. 
 Před prvním uvedením do provozu proveďte kontroly. 

  Viz „Kontroly před uvedením do provozu“ na straně 27 

 Před uvedením do provozu proveďte kontroly. 
  Viz „Kontroly před zapnutím“ na straně 29 
 
1.3 Vydání klíčů 
 

 

NEBEZPEČÍ 

Neoprávněné uvedení do provozu! 
Uvedení do provozu zajišťuje výhradně autorizovaný personál 
Hargassner. 

 Zamezte neoprávněnému uvedení do provozu. 
  Hlavní síťový vypínač zajistěte a klíče bezpečně uschovejte. 
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II Bezpečnostní ustanovení 
 

2 Zbytková rizika 
 

Při použití dle určení a odborném použití zařízení se musí dbát zejména na tato zbytková rizika: 
 

 

NEBEZPEČÍ 

Horké povrchy, horký popel! 
 
Popálení horkými díly zařízení. 

 Před údržbou a servisem 

 □ zastavte zařízení a nechejte jej vychladnout 
 Pokud je zařízení zapnuté, nesahejte dovnitř 
 Noste bezpečnostní rukavice z tepelně odolného materiálu 

  Popel v popelníku akumuluje žár 
 Nedávejte horký popel do nádoby na odpadky 

  Horký popel skladujte pouze v uzavíratelných, nehořlavých 
nádobách 
 
Horká voda 
Opaření stříkající, horkou vodou. 

 U všech vedení, hadic a spojů pravidelně kontrolujte těsnost a vně 
rozeznatelná poškození 

 Ihned odstraňte poškození 
 Před údržbou na systému vodního okruhu odpojte jednotku kotle od 

tlaku 

 Zkontrolujte, zda jsou všechny ventily ve správné poloze 

 

 

NEBEZPEČÍ 

Výbuch prachu v důsledku elektrostatického náboje ve skladovacím 
prostoru 
Spalování výbušným spalováním hořlavého prachu (peletový prach, 
piliny). 

 Dbejte na uzemnění přepravních hadic 

 Žádné motory ve skladovém prostoru (podle specifických nařízení dané 
země) 

  s výjimkou hospodářských budov 

 Žádné jiné zápalné zdroje vznícení (světlo) ve skladovacím prostoru 

 Žádná elektrická zařízení (spínače) ve skladovacím prostoru 

 Žádné svařování v prašné atmosféře 
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Bezpečnostní ustanovení II 

 

 

NEBEZPEČÍ 

Nebezpečí popálení, výbuchu a požáru 
Popálení v důsledku výbušného popálení zbytkovými plyny (CO) ve 
spalovací komoře. 

 Dveře spalovací komory otvírejte opatrně ^ Nejprve malou mezeru 
   Držte se tělem a obličejem dále od dveří spalovací komory, 
   aby nedošlo k popálení 

 Nebezpečí vznícení se zvýší po nekontrolovaných stavech zařízení 
(výpadek proudu) 

 Při / po výpadku proudu neotvírejte dveře spalovací komory 

 Dveře spalovací komory za topného provozu neotvírejte 

 

 

NEBEZPEČÍ 

Práce na řízení 
Kontakt se svorkami pod napětím může vést ke smrti. 

 Dbejte štítků s upozorněním. 
 Před pracemi: 

  Zkontrolujte pomocí zkoušečky napětí, že zařízení není pod 
napětím. 

 

 

NEBEZPEČÍ 

Spaliny v kotelně / budově 
Spaliny mohou vést k otravě plynem 

 Zkontrolujte těsnost dveří a těsnění zařízení. 
 Viz „Intervaly čištění“ na straně 31 

 Při spalování ošetřeného dříví (barvy, laky, impregnace) vzniká 
jedovatý popel. 

  Zamezte zasažení kůže a očí. 
 

 

VAROVÁNÍ 
Manuální režim 
Nepředvídatelné provozní stavy 

 Při práci v manuálním režimu neprobíhá automatické monitorování koncových 
spínačů a motorů 

   Zpětný chod šneků max. 2 sec 

 Manuální režim může provádět pouze zvlášť školený personál. 
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IV Složení zařízení 
 

Kapitola IV: Složení zařízení 
 
1 Přehled komponent zařízení 
 

 

Poz. Označení 
1 Dveře kotle 

2 Dveře spalovací komory 

3 Zapalování 
4 Kontrola žhavé vrstvy 

5 Stupňový lámací rošt 
6 Šnek na popel 
7 Šamot 
8 Lambda sonda 

9 Turbulátory 

10 Čisticí víko 

11 Odtah spalin 

12 Čidlo spalin 

13 Recirkulace 

14 
Popelník (volitelný odsávací 
systém) 

15 Ovládací jednotka 

16 Tryska difuzoru / rozptyl plamene 
 

 
Jednotka kotle se skládá ze spalovací komory a tepelného výměníku a reguluje odtahem spalin a 
vzduchovými klapkami vzduch ke spalování. 
Pomocí lambda sondy jsou monitorovány spaliny. Vestavěná čidla monitorují teplotu kotle a spalin. 
Turbulátory čistí přes tyče tepelný výměník. Pomocí nově vyvinutého systému na odstranění popela se 
kotel čistí sám v pravidelných intervalech. Vynášecí šnek na popel přepravuje létavý popílek i popel z 
roštu do plně integrovaného popelníku. Volitelně je k dostání odsávání popela do popelnice o objemu 
300 l. 
Zapalování probíhá pomocí nového automatického energeticky úsporného zapalování (300 W). 
 

1.1 Pracovní funkce 
 Přeprava paliva ze skladovacího prostoru 

 Podávání paliva do spalovací komory 

 Zapalování a spalování paliva 

 Řízení přenosu tepla do teplovodního systému 

 Čištění zařízení a vynášení popela do nádoby 

 Odvod spalin 

 
1.1.1 Provozní režimy 

 Automatický režim 

 Bojlerový režim 

 Manuální režim 

 Vypnuto (aktivní ochrana proti zamrznutí antifrost a využití zbytkového tepla) 
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Řízení V 

 
Kapitola V: Řízení 

 

 

NEBEZPEČÍ 

Chybná manipulace s řízením! 
Nebezpečí zranění, poškození zařízení v důsledku nepředvídatelných 
provozních stavů. 

 Řízení mohou ovládat pouze adekvátně školené osoby. 
 Přístup k funkcím řízení je chráněn kódy. 

  Servisní rovina a zóna pro instalatéry. 
  Kódy nesmí být předávány nepovolaným osobám. 

 
1 Složení řízení 
 
Řízení se dělí na tyto prvky: 

 Zobrazení aktuálních informací o topném zařízení o Menu Viz „1.2 Standardní menu” na 
straně 12 

  Menu Viz “4 Stromové menu - informace” na straně 16 

 Nastavení topného zařízení zákazníkem o Menu Viz „5 Zákaznická nastavení” na 
straně 20 

 Nastavení pro iinstalatéra při uvedení do provozu o Menu Viz „2 Zóna pro instalatéra” na 
straně 47 

 Nastavení servisní službou Hargassner 
  Menu Viz „5 Seznam parametrů - servis” na straně 58 

 
1.1 Dotyková obrazovka, ovládací jednotka 
Ovládací jednotka je provedena jako dotyková obrazovka 
 Ovládání tlakem prstu na displej. 

□ Listování mezi menu pomocí  
 Pro orientaci jsou tato označení menu u <šipek> 

□ Zpět na předchozí rozvětvené menu pomocí  <standard> 

□ Zpět na standardní menu - lze otevřít z každého menu  <standard>. (eventuálně stiskněte 
2x) 

□ Aktivace požadovaného provozního režimu se provádí volicím spínačem  <funkce>. 

□ Aktivace vstupního pole stisknutím na pole. 
 Znázornění hodnot „červenou“ barvou 

□ Změna aktivně zvolených hodnot: 
 Hodnoty blikají „červeně“ 
 Ikony blikají „zeleně“ 

□ Potvrzení, ukládání změn hodnoty se provádí pomocí  (ULOŽIT). 
□ Přímé přeskočení na zákaznické parametry stisknutím dané grafiky ve standardním menu. 
 Možné u: grafiky kotle, zásobníku, bojleru, kotle na externí teplo a topného okruhu 
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V Řízení 
 
1.2 Standardní menu 

 
Poz. Označení Funkce 

1 Teplota kotle Zobrazení aktuální teploty kotle 

2 Teplota spalin kotle Zobrazení aktuální teploty spalin 

3 Výkon kotle Zobrazení aktuálního výkonu kotle 

4 Stavové zobrazení kotle  Viz „Stavové zobrazení kotle“ na straně 14. 
5 Stav řídící jednotky - zobrazení aktuální 

 nabídky 
 Označení aktivního menu 

 Porucha (bliká červeně) 
 Viz „Hlášení poruch” na straně 34. 

 Aktuální pozice ve stromovém menu 

 STOP kotle ve dnech 
  Provoz kotle bez fungující ID karty 

6 Zobrazení teploty AKU zásobníku (je-li instalován) 
Zobrazení stupně naplnění [%] zásobníku 

Aktuální teploty zásobníku (nahoře, uprostřed, dole) připojených 
čidel zásobníku, již naplněná tepelná kapacita 

7 Zobrazení teplot v bojleru Zobrazení aktuální teploty vody v bojleru 

8 Zobrazení stavu topných okruhů • 

• 

• 

• 

 

 Topné okruhy vypnuté 
Slunce - topný okruh v denním režimu 
Měsíc - topný okruh režimu poklesu 
Mráz - topné okruhy v režimu antifrost  

9 Zobrazení venkovní teploty Venkovní teplota měřena venkovním čidlem 

10  Informace Zobrazení textu případné nápovědy k aktivní funkci 

11  Nastavení 
Přechod na menu pro zákazníky, instalatéra, servisní rovinu a na 
nastavení řízení. 

12 

 

Standard 
Zobrazení standardního menu. 
Z každého menu se může přejít přímo na standardní menu. 
Po 10 minutách „neaktivace“ displeje dojde k automatickému 
přepnutí na menu displeje „standard“ 

13 

 Z funkce ^“Funkce 

Zvolte provozní režim kotle. 
 Viz „Tlačítko pro výběr provozních režimů” na straně 13. 

14 

 Čerpadlo 

Provozní režim čerpadla: 
zelená: Čerpadlo běží, bílá: Čerpadlo stojí 

15 Informace •  Přechod na informace 

16 Zákazník •  Přechod do zóny pro zákazníky 

17 Kominík Stisknutím tlačítka s vyobrazením kominíka se spustí speciální stav 
kotle pro měření spalin. 

18 
Kotel na externí teplo Zobrazení stavu případného kotle na externí teplo, zelená: 

uvolněno; bílá: zablokováno 
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2 Tlačítko pro výběr provozních režimů 
 

Výběr provozního režimu kotle 
 

Výběr provozního režimu kotle 

□ 
 

Stiskněte 
<Funkce/Funktion> 

  

 

2.1 Automatický režim 

  <Auto> (pro zimní provoz pro topení a ohřev teplé vody) 
   Regulace: Kotel, zásobník, topné okruhy, bojler 
   Dodatečná regulace topných okruhů dálkovým ovládáním 
  Viz „Volitelné dálkové ovládání FR35 / FR40 (digitální) a FR25 (analogové)” na 

straně 25. 
2.2 Provoz bojleru 

  <Bojler/Boiler> (pro letní provoz pro teplou vodu) 
   Regulace: Kotel, zásobník, bojler 
   Topné okruhy: 
  Čerpadla topných okruhů vypnuta, směšovač umístěn v poloze „zavřeno" 
 

2.3 Manuální 

  <Manuální/Hand> 

 Manuální test jednotlivých funkcí kotle 
 (servomotory a hnací motory, čerpadla) 
 Řízení kotle vypnuto 
 Bojlerové čerpadlo vypnuto 
 Topné okruhy: 

 Čerpadla topných okruhů vypnuta, směšovač umístěn v poloze „zavřeno" 
  Všechny automatické funkce kotle jsou „vypnuty" 

 

2.4 Vypnuto 

  <Vypnuto/Aus> 
   Regulace: Kotel vypnutý 
   Aktivní funkce antifrost 
   Bojlerové čerpadlo vypnuto 
   Topné okruhy: 
  Čerpadla topných okruhů vypnuta, směšovač umístěn v poloze „zavřeno" 
 

2.5 Tlačítko s vyobrazením kominíka 
 

Tlačítko s vyobrazením kominíka (Rauchfang) pro manuální zapnutí a vypnutí při měření 
emisí. 
Jestliže je k dispozici zásobník, řízení přejde po stisknutí tohoto tlačítka automaticky na 
funkci měření plného zatížení. 

U této funkce jsou všechny naprogramované regulační funkce vypnuty. Topný kotel jede na plnou 
zátěž, počítá s velmi nízkými venkovními teplotami a pokouší se odnést co nejvíce výkonu přes topný 
systém. Všechna regulační zařízení jako jsou termostatové hlavicové ventily a automatické regulační 
ventily musí být manuálně otočeny tak, aby bylo možné zajistit nutnou dodávku tepla. Tato funkce se 
ukončí automaticky po 2 hod. 
Jestliže není k dispozici zásobník, nabídne řízení při stisknutí tohoto tlačítka možnost provedení měření 
plného nebo dílčího zatížení. U funkce měření dílčího zatížení jsou všechny naprogramované regulační 
funkce vypnuty. Topný kotel reguluje až na plné zatížení. Po 15 min. plného zatížení se výkon sníží na 
50% (dílčí zatížení). Po 5 min. dílčího zatížení se na displeji objeví hlášení „Spustit 

měření/Rauchfangkehrer Messung starten". 
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V Řízení 
 
3 Stavová zobrazení kotle: 
 

 

Řízení rozpozná na základě teplot a hodnot spalin stav kotle. 
 

„Kotel vypnutý/Kessel Aus“: 
Jestliže není požadavek topných okruhů nebo bojlerů nebo zásobník tento 
požadavek pokryje, kotel se „vypne“. 
 
 
 
 
 

„Spustit zapalování/Zündung starten“: 
 
Palivo se dopravuje do spalovací komory a kotel monitoruje, zda na základě 
zbytkového žáru proběhne samostatné zapálení. 
 
 
 
 
 
 
 

„Zapálení kotle/Kessel Zündung“: 
 
Elektrické zapalování se spustí a palivo se zapálí. 
 
 
 
 
 
 
 

„Výkonné hoření kotle/Kessel Leistungsbrand“: 
Zařízení reguluje podle potřebného výkonu a potřebné teploty kotle výkon 
odtahu spalin (množství vzduchu) a na základě signálu lambda sondy optimální 
množství paliva. 
 Výkonné hoření v rozsahu účinnosti 50 - 100 % 
 

„Vypálení kotle/Kessel Ausbrand“: 
 Primární vzduch na 100 % 
 Výkon odtahu spalin na 100 % 
 

„Udržení žáru kotle/Kessel Gluterhaltung“: 
jestliže klesne potřeba tepla pod min. výkon kotle, zařízení sepne na „udržení 
žáru“ 
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„Odpopelnění kotle za x min./Kessel Entasch. in x Min“: 
 
jestliže je dosažena maximální doba hoření, obsah spalovací komory vyhoří  
 
 
 
 
 
 
 

„Odpopelnění kotle/Kessel Entaschung“: 
Dílčí odpopelnění: 
Pouze rošt na popel provede kompletní otočení, dokud nebude opět ve výchozí 
poloze. Turbulátory očistí tepelný výměník. 
 Popel padá do šneku na popel a je přepravován do popelníku a zhutněn 
 Následně kotel opět přejde do nutného stavu 
 
Kompletní odpopílkování: 
Oba rošty se zcela otevřou a turbulátory očistí tepelný výměník 
 Popel padá do šneku na popel a je přepravován do popelníku a zhutněn 
 Následně kotel opět přejde do nutného stavu 
 

„Odsávání popelu z kotle/Kessel Asche - Absaugen“: (volitelně) 
Sací turbína na popel se spustí a popelník se odsaje 
 Následně kotel opět přejde do nutného stavu 
 
 
 
 
 
 

„Doplnění pelet do kotle v/Kessel Pellets nachfüllen in“: 
 
Jestliže je dosažen min. čas chodu šneku a nastavený čas sání nebo překročen 
max. čas chodu šneku, obsah spalovací komory vyhoří 
 
 
 
 
 
 

„Doplnění pelet do kotle/Kessel Pellets nachfüllen“: 
 
Sací turbína na pelety se spustí a mezizásobník se opět naplní peletami. 
 Následně kotel opět přejde do nutného stavu 
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V Řízení 
4 Stromové menu - informace 

□ V menu <standard>  stiskněte 

□ Listujte mezi menu pomocí 
 
Soll: Regulovaná hodnota / požadovaná 
hodnota 
IST: aktuální hodnota (pozice) 

Název dalšího menu 

 
Název předchozího menu 

□ V daném menu s informacemi se stisknutím symbolu  dostanete se přímo k parametrům 
Přehled informací 

Informace / přehled / Info / 
Überblick 

Topné okruhy / bojler / zásobník 
(Dle nastavených parametrů) 

 

 
 
Topné okruhy A - 6 ZAP / VYP 
 
Bojler A - 3 ZAP / VYP 
 
Zásobník ZAP / VYP 
 
Stav naplnění PRÁZDNÉ / 
PLNÉ 
 
Popelnice OK / PLNÁ 
 
Popelník OK / PLNÝ 

 

 
 
 
 

Přehled aktuálních „stavů“ komponent topného systému s parametry 

 

Informace FLP 

Informace o čerpadle na velkou 
vzdálenost / Info 
Fernleistungspumpe 

 

 
Čerpadlo ZAP / VYP 

 
Čerpadlo běží / vypnuto 

Informace o topných okruzích 

Informace / topné okruhy 1 – A / 

Info / Heizkreise 1 - A 
(Dle nastavených parametrů)  

 

 
ZAP / VYP 

 
 

Oběh požadovaný 
 

Oběh skutečný 
 

Čerpadlo ZAP / VYP 
 

Směšovač vypnutý / 
otevřený / zapnutý 

Topný okruh pro topné těleso nebo podlahové vytápění 
 U podlahového vytápění charakteristická topná křivka pod 
1,0 Provozní stav topného okruhu 
 Změna stisknutím tlačítka provozního režimu 
 Při manuální změně provozního stavu se před 

symbolem zobrazí, na kterém přístroji byla změna 
provedena 

 KOTEL / APP / FR35 / FR40 / HKM / HKR / SMS 
 
Vypočítaná požadovaná teplota oběhu 
 

Aktuální teplota oběhu 
 

Čerpadlo běží / vypnuto 
 

Směšovač vypnutý (AUS)/ otevřený (AUF) / zavřený (UŘ) 
Informace o bojleru 

Informace / bojler 1 – A / Info 

/ Boiler 
(Dle nastavených parametrů) 

 

Nabíjení bojleru ZAP / VYP 
 

Bojler požadovaný 
 

Bojler skutečný 
 

Čerpadlo ZAP / VYP 
 

Uvolnění cirkulačního čerpadla 
ANO / NE 

 

Cirkulační čerpadlo 
 

ZAP / VYP 

Nabíjení bojleru je aktivní / neaktivní 
 

Požadovaná teplota v bojleru 
 

Aktuální teplota v bojleru 
 

Bojlerové čerpadlo ZAP / VYP sepnuto při cirkulačním 
čerpadlu s parametry 
 

Cirkulační čerpadlo časově uvolněno ANO / NE 
 
 
 
 

Cirkulační čerpadlo běží / vypnuto 

Informace o směšovacím uzlu 

Informace o směšovacím 
uzlu / Info Rücklaufanhebung 

 

 
 
 

Čerpadlo ZAP / VYP 

 
 
 
Čerpadlo běží / vypnuto 
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Řízení V 

 
Informace o kotli 

 
 
 

Informace / kotel / Info 
Kessel 

 

Stav kotle 
 

Teplota kotle požadovaná / 
skutečná 

 
Odtah spalin 

 
Čerpané množství 

 
Klapka primárního vzduchu 
požadovaného / skutečného 

 
O2 požadovaný / skutečný 

 
Podtlak 

 
Podávací rošt 

 
Rošt na popel 

 
Zapalování 

Aktuální provozní stav kotle 
 
Teplota vody v kotli měřená čidlem kotle 
 
Otáčky odtahu kotle v % maximálních otáček 
 
Aktuálně nutné množství paliva 
 
Poloha klapky primárního vzduchu v % k maximálnímu otevření 
 
Obsah zbytkového kyslíku v % ve spalinách na lambda sondě 
 
Podtlak v Pascal měřený podtlakovou měřicí krabičkou 
 

Otočení podávacího roštu v ° k „nulové poloze“ 

 

Otočení roštu na popel v ° k „nulové poloze“ 

 
Zapalování aktivní / neaktivní 

Informace o zásobníku 

 
 
Informace / zásobník / Info 

Puffer 

 

Stupeň naplnění 
 
 

Čerpadlo zásobníku ZAP / VYP 
 

 
 
Směšovač zpátečky vypnutý / 
otevřený / zavřený 

 
Teplota zpátečky požadovaná 

/skutečná 

Akumulované množství tepla ve vyrovnávacím zásobníku v % 
nastavené referenční teploty zásobníku 
 
Čerpadlo zásobníku běží / vypnuto 
 
 
Zobrazení teplot na čidlech na vyrovnávacím zásobníku Barva 
zásobníku: 
 Stupeň naplnění: 80% => červená 
 Stupeň naplnění: 30% => modrá 
 Stupeň naplnění 30-80% => modrá / červená 

 
Směšovač zpátečky stojí / otvírá se / zavírá se 
 
Teplota zpátečky kotle 

Informace o externím teple 

 
Informace / externí teplo / 

Info Fremdwärme 

 

Provoz na externí teplo ZAP / 
VYP 

Teplota externího tepla 
Ventil externího tepla ZAP / VYP 
Čerpadlo externího tepla ZAP / 

VYP 

 

Hořák ZAP / VYP 
Aktuální teplota na čidle externího tepla 
Ventil externího tepla ZAP / VYP 
Čerpadlo externího tepla ZAP / VYP 

Informace o průběhu 

Informace o průběhu / Info 
Verlauf 

 
 

 
 

Teplota kotle 
Teplota bojleru 

Výkon 
Stupeň naplnění zásobníku 

(stupeň naplnění) 

 
 
 
Grafické znázornění záznamů za posledních 24 hodin 

Informace o proudech 

Informace o proudech / 
Info Ströme 

 

 
Podávání 
Vynášení 

Šnek na popel 
Podávací rošt 

 

 
 

Seznam aktuálního odběru proudu daných mmotorů 
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Informace o počitadle 

Informace o počitadle / 
Info Zähler 

 

 
 
 

Řízení / topení 
Zapalování / odtah spalin 

Podávání / vynášení 
Odsavač popela 

Počet odpopílkování 
Počet odsávání popela 

 
 
 
 
 
 
Seznam aktuálních provozních hodin 
 

Informace o sériovém čísle 

Informace o sériovém čísle 
/ Info Seriennummer 

 

 
Typ kotle / č. zak. 
Verze softwaru 

Sér. č. ovládací jednotky 
Verze firmwaru I/O 
Sériové číslo I/O 

IP adresa 
Stav kotle ID karta 

 
Nastavený typ kotle / číslo zakázky 
Software ovládací jednotky 
Sériové číslo ovládací jednotky 
Software kotle - deska 
Sériové číslo kotle - deska 
Automaticky nebo manuálně nastavená IP adresa 
OK 

Informace o poruše 

Informace o poruše / Info 
Störung 

 

 
 
 

Číslo chyby a popis 

 
 
Seznam aktuálních poruch. 
Jakmile je porucha odstraněna, zruší se chybové hlášení 
 Viz „Hlášení poruch” na straně 34. 
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4.1 Menu „týdenní režim“, „denní režim“ 
 
Zóna pro instalatéra 
 

 

Pro nastavení času zapnutí / vypnutí pro topné okruhy a bojler Denní 
režim/Tagesuhr 
Pro nastavení stejného času zapnutí / vypnutí pro každý den v týdnu topných 
okruhů a bojlerů. 
Týdenní režim/Wochenuhr 
Pro nastavení rozdílného času zapnutí / vypnutí pro každý den v týdnu topných 
okruhů. Nastavení bojleru zůstává nadále na denním režimu. 
Týdenní režim pro topný okruh + bojler/HK+Boiler Wochenuhr 
Pro nastavení rozdílného času zapnutí / vypnutí pro každý den v týdnu topných 
okruhů a bojlerů. 
 
<počet bloků pro týdenní režim>: maximálně 7 bloky 
Pro nastavení rozdílného času topení pro jednotlivé dny v týdnu. 
Například 2 bloky: Pondělí - pátek, sobota - neděle 
 

 
 
Poz. Označení Funkce 

1 Číslo znázorněného menu u denního režimu 1,2,3; u týdenního režimu 1a, 1b, 1c 

2 Označení znázorněného menu 
 

3 Výběr nastavovaného dne pondělí až neděle  Znázornění aktivně zvolených dní 
  zelené pole 

4 
5 

Časy zapnutí 
Časy vypnutí 

 Nastavení času topení / poklesu pro aktivně zvolené 
dny 

 Vždy lze nastavit 2 časy zapnutí / vypnutí pomocí 
tlačítek <+> / <-> (v krocích po 30 minutách) 

 Znázornění aktivně zvoleného času 
   červené písmo 

6 
<+> / <-> 

 Změna aktivně zvoleného času (v krocích po 30 
minutách) 

7 

 

 K uložení aktivní změny 
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5 Zákaznická nastavení 
5.1 Regulace bojleru 
 
Zóna pro instalatéra 

 
Zóna pro zákazníky 

 
Zóna pro instalatéra 

 

U akumulačního zásobníku s bojlerem nebo pro externí bojler 

Nastavení  <č. 1 bojler denní - týdenní hodiny/Nr. 1 Boiler Tages- 

Wochenuhr> a <č. 2 požadovaná teplota „bojler/Nr. 2 Soll- Temperatur 

„Boiler“> speciálně pro každý použitý bojler. 

 V poloze volicího spínače  <Auto> nebo  <bojler/Boiler> 
aktivní 

 

Nastavení <č. 1 bojler denní - týdenní režim/Nr. 1 Boiler Tages- 

Wochenuhr> 
U adekvátně dimenzovaných velikostí bojlerů doporučujeme spustit nabíjení 
bojleru pouze 1x denně (ráno nebo večer). 
 U nabíjení bojleru proběhne ohřívání bojleru v nastavených  <č. 1 bojler 

denní - týdenní režim> na nastavené <č. 2 požadovaná teplota 
„bojler“> 

 
 
 

V <č. 1 bojler denní - týdenní režim > proběhne nabíjení bojleru, pokud 
teplota bojleru klesne pod požadovanou hodnotu mínus rozpětí. 
 Příklad: 
<č. 2 požadovaná teplota „bojler“> (60°C), 
<č. B2 teplota bojleru - rozdíl sepnutí / Nr. B2 Boilertemperatur 
Schaltdifferenz> (6°C) 
=> Nabíjení bojleru spustí při 54 °C 
 Nabíjení bojleru mimo <č. 1 bojler denní - týdenní hodiny > nastane: 
  pokud teplota bojleru klesne pod 

„<č. B3 teplota bojleru minimum/Nr. B3 Boilertemperatur Minimum> 

 Nabíjení bojleru na <č. 2 požadovaná teplota „bojler“> 

  a v dodatečných časech uvolnění 
„<č. B90 uvolnění všech tepl. bojleru minimum/Nr. B90 Freigabe alle 

Boilertemp. Minimum> 

 Mimo nastavené časy <č. 1 bojler denní - týdenní režim> a <č. B90 
uvolnění všech tepl. bojleru Minimum> neprovede se nabíjení 
bojleru 

 
5.1.1 Monitorované teploty bojleru (podle závodního nastavení): 

 
Nabíjení bojleru se spustí, jakmile teplota bojleru klesne pod 40 / 54 °C. 
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Řízení V 

 
5.2 Cirkulační čerpadla pro teplou vodu 
Zóna pro zákazníky 

 

Cirkulační čerpadlo čerpá v taktu teplou vodu z bojleru ke spotřebičům, aby u 
dlouhého vedení byla v případě odběru ihned k dispozici teplá voda. Nastavení 
cirkulačního čerpadla se může provést pro každý bojler s nastavenými 
parametry v řízení. Časy uvolnění pro cirkulační čerpadlo 

 Definuje časy pro zapnutí cirkulačního čerpadla Stanovení parametrů 
cirkulačního čerpadla 

 Viz „parametr B - bojler“: na straně 49. 
 
5.3 Program ochrany proti legionelle 
 

 

NEBEZPEČÍ 

Nastavení teploty u programu ochrany proti legionelle 
 
U příliš vysoké teploty bojleru hrozí nebezpečí opaření při vytékání 
nemíchané teplé vody. 
U příliš nízké teploty bojleru nejsou bakterie legionelly zcela vyhubeny 

 Nastavte teplotu na 70 °C. 
   Teplota 70 °C po dobu 3 minuty usmrtí legionelly v bojleru. 

 Nebezpečí opaření při vytékání nemíchané teplé vody (bez přimíchání 
studené vody) - namontujte směšovač užitkové vody. 

 Viz návod k montáži „směšovač užitkové vody” 
 
Zóna pro instalatéra 

 

Program pro ochranu proti legionelle se spustí při aktivaci <zapnout ochranu 

proti legionelle/Legionellenschutz-EIN> speciálně pro každý aktivovaný 
bojler. 
 

 U programu pro ochranu proti legionelle proběhne ohřev bojleru 
na nastavené <č. B6 ochrana proti legionelle týdenní režim/Nr. B6 
Legionellenschutz Wochenuhr> na nastavené <č. B5 ochrana proti 
legionelle požadovaná teplota „bojler“/Nr.B5 Legionellenschutz 

Soll- Temperatur „Boiler>. 

  Aktivace programu pro ochranu proti legionelle možná až čtyřikrát 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TIP 

Doporučené nastavení programu pro ochranu proti legionelle 
 

 Spuštění programu pro ochranu proti legionelle v čase <č. 1 bojler 
denní - týdenní hodiny/Nr. 1 Boiler Tages- Wochenuhr> 

 Soukromá domácnost: 1 x týdně 
 Gastronomické provozy, domovy: denní aktivace programu pro 

ochranu proti legionelle. (podle místních ustanovení) 
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V Řízení 
 
5.4 Regulace topného okruhu 
 

 Aktivní v poloze volicího spínače X0 <Auto> pro topné okruhy s parametry nastavenými 
instalatérem (1-6 a A). 

 
5.4.1 Regulace teploty 
Regulace teploty topných okruhů se provede takto: 

 „Topení/Heizen" na nastavenou pokojovou teplotu 

 „Pokles/Absenken" na nastavenou teplotu poklesu v místnosti 
 „Vypnuto/Aus" žádná regulace teploty v místnosti 
 „Antifrost/Frostschutz" (běží pouze čerpadla) 

 
Řízení počítá s průměrnou venkovní teplotou. 
Změna požadovaných hodnot pro pokojovou teplotu (pokles denní teploty): 

 Pouze po malých krocích 
   Aby se mohl nastavit komfortní stav změněného teploty. 
   Změnu pokojového klimatu lze poznat další den. 
 
Dálkové ovládání: 
Nepatrná změna nastavené pokojové teploty 
<č. 4 denní pokojová teplota/Nr. 4 Tages Raumtemperatur> o +/- 3 °C je možná přímo na dálkovém 
ovládání 
. 
 Viz „Volitelné dálkové ovládání FR35 / FR40 (digitální) a FR25 (analogové)” na straně 25. 
 
 
5.4.2 Topení 
Zóna pro zákazníky 

 

 
 
 
 Nastavení časů topení v <č.  3a denní / týdenní hodiny> 

  Mezitím vyplývají automaticky časy poklesu. 
 

 Nastavení požadované teploty v místnosti 
 <č. 4 denní pokojová teplota/Nr. 4 Tages Raumtemperatur> mezi 
14 - 26 °C 
 <č. 5 pokles pokojová teplota/Nr. 5 Absenk Raumtemperatur> 
mezi 8 - 20 °C 
 
Výpočet teploty oběhu: 
 Viz „charakteristická topná křivka (strmost )” na straně 24. 
 
Průběh pokojové teploty (podle závodního nastavení) 

 
 
 
 
 

Teplota poklesu Teplota poklesu   
 
 

Např.: Časy zapnutí / vypnutí podle závodního nastavení pro denní teplotu / teplotu poklesu 
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Řízení V 

 
5.4.3 Odpojení venkovní teploty - Zóna pro instalatéra 

 
Zóna pro instalatéra 

 
 
Zóna pro zákazníky 

 

 
<č. D12 odděleno/Nr. D12 getrennt>- hodnoty odpojení lze nastavit jednotlivě 
pro každý topný okruh. 
<všechny topné okruhy společně/alle HK gemeinsam>- stejné hodnoty 
odpojení pro všechny topné okruhy 
 
3 různé hodnoty odpojení venkovní teploty, u nichž se topné okruhy vypnou 
  podle topného programu a času 

<č. 11,12,13 „topení vypnout/Nr. 11,12,13 „Heizung aus“> v závislosti na 
venkovní teplotě 

 <topení vypnout přes venkovní teplotu/Heizung aus über 
Außentemperatur>- č. 11 (16°C) 

  Jestliže průměrná venkovní teplota stoupne nad nastavenou hodnotu, 
vypnou se topné okruhy (letní odpojení). 
 <topení vypnout při denním poklesu/Heizung aus bei 

Tagesabsenkung>- č. 12 (8°C) 
  Jestliže průměrná venkovní teplota během denního poklesu stoupne nad 

nastavenou hodnotu, vypne se topení. 
 <topení vypnout při nočním poklesu/Heizung aus bei 

Nachtabsenkung>- č. 13 (-5°C) 
  Jestliže průměrná venkovní teplota během nočního poklesu stoupne nad 

nastavenou hodnotu, vypne se topení. 
 

     Zbytkové teplo    Zbytkové teplo 

V
en

ko
vn

í t
ep

lo
ta

 

 

VYP    vypnout topení 
 

 
Noční pokles 

aktivní 
Topení 
aktivní 

Denní pokles 
aktivní 

 Topení 
aktivní 

 

 
5.4.4 Pokles 
Zóna pro instalatéra 

 

 

Teplota poklesu v místnosti <č. D4 pokles pokojová teplota/Nr. D4 Absenk 
Raumtemperatur> 
 Denní pokles mezi 06:00 - 22:00 Uhr 
  Noční pokles: od 22:00 do 06:00 

 

5.5 Přednostní sepnutí bojleru 
Zóna pro instalatéra 

 
 
 
Servisní rovina 

 

Pro rychlé nabíjení bojleru se provede redukce / odpojení topných okruhů. 
<ZAP/EIN>: (Přednostní automatika) 

 Topné okruhy s čerpadly: 
 □ Vypnutí čerpadel topného okruhu (topné okruhy) 
  Během celého nabíjení bojleru 

  Rychlé nabíjení bojleru 
  Žádná dodávka tepla z kotle do topných okruhů 
 Topné okruhy se směšovačem: 

  □ Snížení oběhu topných okruhů při nabíjení bojleru 

   Během celého nabíjení bojleru 
  Rychlé nabíjení bojleru 
  Snížená dodávka tepla z kotle do topných okruhů 

 výpočet snížení teploty oběhu topného okruhu: 
Příklad: Požad. hodn. kotle: 60; skut. hodn. kotle: 45; redukční faktor 1.0; => snížení teploty oběhu 
topného okruhu o: (60-45)*1.0)= 15 °C 

<VYP/AUS>: Žádné snížení / odpojení oběhů topného okruhu při nabíjení 
bojleru 
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V Řízení 
 
5.6 Funkce ochrana proti zamrznutí 
Zóna pro instalatéra 

 

Dva bezpečnostní stupně pro aktivaci funkce na ochranu před mrazem 
(antifrost) 

 Venkovní teplota pod parametrem <č. D2 antifrost/Nr. D2 

Frostschutz > (1°C) 

   Zapnutí čerpadel topného okruhu, směšovače zůstanou „zavřené“ 

 Teplota kotle, resp. teplota oběhu pod parametrem <č. D3 antifrost> 

(7°C) 
  Zapnutí kotle a aktivace řízení směšovače 

 
5.7 Regulace zásobníku 
 Viz „parametr C - zásobník ” na straně 50. 
 
5.8 Ochrana před zablokováním 
Automatické zapnutí směšovačů a čerpadel z důvodu zamezení zablokování při delším stání. 

 Každé pondělí v 12:00 hod 
 Zapněte čerpadla topného okruhu (1 minuta) 
 Jednou otevřete a zavřete směšovač 

 
5.9 Charakteristická topná křivka (strmost) 
Zóna pro instalatéra 

 

 • Nastavení strmosti charakteristické topné křivky <č. A2 topný okruh 
1/Nr. A2 Heizkreis 1> 

Předpoklad pro pokojovou teplotu stejnou za jakékoli venkovní teploty: 
 Exaktní nastavení charakteristické topné křivky 
 Správné dimenzování topného zařízení podle výpočtu potřeby tepla. 

 

 

S
tr

m
o

s
t 

 
Venkovní teplota °C 

Te
pl

ot
a 

ob
ěh

u 
°C

 

Charakteristická topná křivka definuje teplotu 
oběhu v závislosti na průměrné venkovní teplotě. 
 Lze nastavit pro každý topný okruh (1-6). 
Znázorněné křivky platí pro pokojovou 
požadovanou tepl. 20 °C 
 Pro jiné pokojové požadované teploty: paralelně 
posunutí křivek (nahoru / dolů) 
Příklad: 
Topný okruh s: Strmost: 1,5; denní pok. tep.: 20 °C 
zařízení v topném provozu; venkovní teplota: 0 °C 
=> teplota oběhu: 50 °C 
Změna charakteristické topné křivky pouze po 
malých krocích, aby bylo možné nastavit komfortní 
stav změněné teploty nastavení. 
 Změnu pokojového klimatu lze poznat další den. 
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Řízení V 

 
6 Volitelné dálkové ovládání FR35 / FR40 (digitální) a FR25 (analogové) 
 
Na každý topný okruh se může v parametrech nastavit dálkové ovládání. 

 Jeden topný okruh na rozšiřující desce (HKA pouze digitální dálkové ovládání) 
 2 topné okruhy na modul topného okruhu (HKM 0 - 2) 
 2 topné okruhy na regulátor topného okruhu (HKM 1 - 8) 

 
6.1 Digitální dálkové ovládání FR35 
Dálkové ovládání se může nastavit v parametrech s pokojovým čidlem či bez něj a je volitelně k dostání 
v provedení s rádiem. 

 Viz návod dálkového ovládání 

Pouze v provozním režimu kotle <Automatika> Sfl
A

i
uto

 

 Výběr provozního stavu zařízení 
 Výběr zobrazení na pokojovém termostatu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Provozní stavy: 
VYP/AUS 

 Zařízení se odpojí (aktivní pouze antifrost) 
 
AUTOMATIKA/AUTOMATIK 

 Zařízení sepne na provoz denních / týdenních hodin 
 
TRVALÝ POKLES/DAUER - ABSENKEN 

 Zařízení sepne na permanentní provoz poklesu 
 
TRVALÉ TOPENÍ/DAUER - HEIZEN 

 Zařízení sepne na permanentní topný provoz 
 
PARTY 

 Zařízení sepne na topný provoz a přejde při dalším čase topení 
automaticky na AUTO 
 
POKLES/ABSENKEN 

 Zařízení sepne na provoz pokles a přejde při dalším čase topení 
automaticky na AUTO 
 
Přesné nastavení pokojové teploty: 

 Zvýšení / snížení až o +/- 3 °C 
 
Kontrolka poruch: 

 Svítí při vzniku poruchy na kotli 
 
Parametry zobrazení: 
Výběr, která teplota na pokojovém termostatu (FR35) se má zobrazit 

 Teplota bojleru 1 - 3 a A 
 Stupeň naplnění zásobníku 
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V Řízení 
 
6.2 Digitální dálkové ovládání FR40 
 
Pomocí dálkového ovládání FR40 je možné snadné přestavení pokojové teploty, resp. manuální 
přestavení topných stavů. Pomocí digitálního dálkové ovládání FR40 se mohou nastavit a měnit 
všechny pokojové teploty a časy topení. Z obytné místnosti se mohou nastavit všechny funkce, které 
jsou k dispozici na kotli, také pomocí FR40. 

 Viz návod dálkového ovládání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Provozní stavy: 
VYP/AUS 

 Zařízení se odpojí (aktivní pouze antifrost) 
AUTOMATIKA/AUTOMATIK 

 Zařízení sepne na provoz denních / týdenních hodin 
TRVALÝ POKLES/DAUER - ABSENKEN 

 Zařízení sepne na permanentní provoz poklesu 
TRVALÉ TOPENÍ/DAUER - HEIZEN 

 Zařízení sepne na permanentní topný provoz 
PARTY 

 Zařízení sepne na topný provoz a přejde při dalším čase topení 
automaticky na AUTO 
POKLES/ABSENKEN 

 Zařízení sepne na provoz pokles a přejde při dalším čase topení 
automaticky na AUTO 
 
Přesné nastavení pokojové teploty: 

 Zvýšení až o 3 °C 

 Snížení až o 3 °C 

 

6.3 Analogové dálkové ovládání FR25 (pouze u topných okruhů HKM nebo HKR) 
Dálkové ovládání může být namontováno s pokojovým čidlem nebo bez něj. 

 Viz návod dálkového ovládání 

Pouze v provozním režimu kotle <Automatika>  

 

Kolébkový spínač: 

 Zařízení sepne na permanentní 

 provoz poklesu Zařízení sepne na provoz denních / týdenních hodin 

 Zařízení sepne na permanentní topný provoz 
 
Otočné kolečko: 

 Přesné nastavení pokojové teploty: 
+: Zvýšení až o 3 °C 
-: Snížení až o 3 °C 

Kontrolka poruch: 

 Svítí při vzniku poruchy na kotli 
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Uvedení do provozu  VI 

 

Kapitola VI: Uvedení do provozu 
 

 

VAROVÁNÍ 

Pohyby zařízení v oblasti prostorového vynášení, 
vynášení popela, pohyby roštu. 
Nebezpečí pohmoždění! 

 Dbejte, aby v nebezpečné zóně zařízení nebyly žádné osoby. 
 Nesahejte na přístupné mechanické díly. 
 Nestoupejte na zařízení. 
 V zařízení nenechejte cizí tělesa (nářadí,...). 

 

 

NEBEZPEČÍ 

Zapnutí neškoleným nebo neoprávněným personálem! Nebezpečí v 
důsledku nepředvídatelných provozních stavů! 

 Zapnutí / první uvedení do provozu musí provést společnost 
Hargassner GmbH nebo školený odborný personál! 

 
1 Kontroly před uvedením do provozu 
 Bezpečnost a instalace ze strany investora-uživatele 

 Viz návod k montáži „Příprava ze strany investora-uživatele” 
 Montáž kotle 

 □ Zkontrolujte u všech umisťovaných komponent 
  pevné usazení, funkčnost, směr otáčení motorů atd. 
  Dbejte na správnou polohu vyzdívky kotelny 
 

2 Spuštění uvedení do provozu 
Po odborné instalaci a kontrole všech předepsaných bezpečnostních zařízení se může provést uvedení 
do provozu podle kontrolního seznamu pro uvedení do provozu (kniha kontrol). 
 

 

POZOR 

Uvedení do provozu musí provést technik se závodním certifikátem o uvedení 

do provozu. Vyplněný kontrolní seznam pro uvedení do provozu se musí 
poslat s identifikačním č. do 30 dní po uvedení do provozu firmě Hargassner, 
jinak zaniká nárok na záruku (podle záručního listu). Průpis zůstane v knize 
kontrol. 

 

2.1 Poučení klienta 
 Vysvětlete „intervaly údržby a čištění“ 
 Viz „intervaly čištění” na straně 31. 
 Vysvětlete „kontroly před každým plněním“ 
 Viz „kontroly před zapnutím” na straně 29. 
 Vysvětlete „obsluhu a odstranění poruch“ 
 Viz „odstranění poruch” na straně 34. 
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VII Obsluha 

 

Kapitola VII: Obsluha 
 
1 Bezpečnostní pokyny 
 

 

NEBEZPEČÍ 

Chybějící, vadná nebo přemostěná bezpečnostní zařízení a části zařízení! 
 
Úmrtí, poranění, poškození v důsledku nefungujících nebo chybějících 
bezpečnostních zařízení a částí zařízení 

 U bezpečnostních zařízení a částí zařízení pečlivě zkontrolujte 
nezávadnou funkci dle určení. 

 Bezpečnostní zařízení nepřemosťujte. 
 V případě poruchy funkce nebo vady neprodleně proveďte opravu. 
 Místo, poloha a funkce bezpečnostních zařízení musí být známy. 

 
1.1 Opatření v případě nebezpečí 
 
1.1.1 Požár v kotelně 

□ Před hašením vypněte hlavní vypínač topení 
  Kotel odpojte od proudu 
  Vypněte hlavní síťový vypínač a přerušte přívod proudu ke kotelně 
 
1.1.2 Po výpadku proudu 
Během výpadku proudu neotvírejte dveře kotle ani nesahejte do zařízení 
  Nebezpečí menšího výbuchu 

  Nebezpečí pohmoždění šneky Po opětovném zapnutí přívodu proudu se spustí řízení v 

režimu „ohřev“ a monitoruje teplotu spalin. 

  Teplota spalin stoupne 
   Kotel hoří a řídí dodávku tepla podle nastavených parametrů 
 
1.1.3 Netěsnost systému vodního okruhu (žádná voda) 
V případě nedostatečného tlaku vodu je dodávka tepla kotle do topných okruhů, bojleru a zásobníku 
moc malá 
 Nebezpečí přehřátí kotle 

□ Kotel už nezatápějte 

□ Odstraňte netěsnost 
□ Naplňte / doplňte vodní okruh 

□ Zkontrolujte tlak vody 

 
1.1.4 Netěsnost kotle (unikání kouře, dým) 
□ Kotel už nezatápějte 

□ Zkontrolujte těsnění dveří a čisticí víko a nechejte vyměnit 
 
1.1.5 Zablokování šneků 
Nesahejte do zablokovaného šneku 
 Nebezpečí pohmoždění při náhodném uvolnění blokády 

□ Stiskněte tlačítko <zpět> zablokovaného šneku 

 Max. 2 sekundy 

□ Čištění a odstranění zanesení pouze tyčí 

 Vypněte a zajistěte <hlavní síťový vypínač> 
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Obsluha VII 

 
2 První puštění kotle 
Po ukončení uvedení do provozu se kotel může poprvé pustit. Postupuje se podle popsaných bodů. 
 
 Při prvním plnění ze skladovacích prostor paliva nejprve dejte malé množství paliva a rozdělte jej (až 
pod odpružená ramena) 
 Vytvořte „šikmé dno“ s hořlavým materiálem 

 

□ Sepněte na provozní režim „AUTO“ nebo „bojler“ 
 Zařízení se spustí automaticky, pokud trvá požadavek 

 
3 Nastavení recirkulace 
 
 
 
 
 
 
 

 
otevř. zavř. 

 Recirkulace ze závodu nastavena na „50%“ 
 

□ Při použití paliva způsobujícího škváru, jako např. kukuřičné klásky 
nebo ozdobnice atd., nastavte recirkulaci na „100%“ 

 

□ Při použití pelet nastavte recirkulaci na „50%“. 
 

□ Při vzniku nečistot ze škváry se může nastavení plynule upravit 
  po malých krocích, aby se mohl nastavit komfortní stav 

 

¨ 
 
4 Kontroly před zapnutím 
 Zkontrolujte tlak vody v topných okruzích kotle, bojleru a zásobníku 
 Dbejte zobrazení na displeji (hlášení poruch, stav kotle) 
 Odstraňte poruchy 
 Zkontrolujte a zavřete skladovací prostor na palivo 
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VIII Čištění, údržba 

 

Kapitola VIII: Čištění, údržba 
 

 

NEBEZPEČÍ 

Rotující šnek a pohyblivé díly! 
 
Amputace, pohmoždění ruky v důsledku zasažení do šneku nebo 
kontaktem s pohybujícími se díly. 

 Zamezte přístupu ke šneku a pohonům, když je zařízení zapnuto. 
 Kontejner na popel upevněte správně na kotli a zaaretujte jej. 
 Nezačínejte operaci na zařízení, pokud jsou v nebezpečné zóně osoby. 
 Čištění a odstranění zanesení pouze tyčí. 

 

 

VAROVÁNÍ 
Pohybující se díly prostorového vynášení 
 
Nepředvídatelné provozní stavy 

• Noste bezpečnostní obuv 

• Dbejte pokynů na nálepkách skladovacího prostoru na palivo! 
 

 

NEBEZPEČÍ 

Zařízení odpojte od proudu 
 
Kontakt se svorkami pod vedením může vést ke smrti. 

 Před čistěním a údržbou odpojte zařízení od proudu. 

  Vypněte a zajistěte <hlavní síťový vypínač> 

 

 

NEBEZPEČÍ 

Po stisknutí <hlavní síťový vypínač> / <vypnuto>: 
 
Nebezpečí poranění v důsledku zasažení do 
nebezpečné zóny při opětovném uvedení do provozu! 
 
Pohmoždění, amputace. 

 Po stisknutí <hlavního síťového vypínače> nezasahujte 
bezmyšlenkovitě do nebezpečné zóny. 

 Během činnosti na zařízení vypněte <hlavní síťový vypínač>, zajistěte 
jej visacím zámkem a klíč noste u sebe po dobu činnosti. Vydání klíče 
od visacího zámku pouze odpovědné osobě. 

 Odstraňte poruchu 

 Při novém uvedení do provozu dbejte na to, aby v nebezpečné zóně 
nebyly žádné osoby. 
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Čištění, údržba VIII 
 

1 Intervaly čištění 
 

 

NEBEZPEČÍ 

Nebezpečí požáru, nebezpečí výbuchu 
 

Popálení hořlavými látkami. 
 Na horké povrchy nestříkejte hořlavé spreje. 
(například: mazání pohyblivých dílů v kotelně) 
  Rozstříkané kapky mohou hořet, přitom může dojít k výbuchu. 

 Nepoužívejte hořlavá maziva: 
 Zařízení (kotelna) nechejte vychladnout. 

 

Nebezpečí požáru v sáčku vysavače 

 Popel před nasáním nechejte vychladnout! 
 

 

POZOR 

Zkontrolujte těsnicí plochy: 
 

Víření prachu a kouře v důsledku netěsnosti zařízení 
 Těsnicí plochy čistěte výhradně suchým, měkkým hadříkem (nebezpečí 

poškrábání) a průmyslovým alkoholem. 
 Čistidla musí být před opětovným uvedením zařízení do provozu 

odpařena! 
 

 

POZOR 

Zkontrolujte těsnicí plochy: 
 

Víření prachu a kouře v důsledku netěsnosti zařízení 
 Těsnicí plochy čistěte výhradně suchým, měkkým hadříkem (bez 

škrábanců) a průmyslovým alkoholem. 
 Čistidla musí být před opětovným uvedením zařízení do provozu 

odpařena! 
 

 

POZOR 

Kontejner na popel pravidelně vyprazdňujte! 
 

Znečištění a provozní poruchy v důsledku výstupu popela. 
 Podle předpisu k údržbě a zobrazení na displeji vyprázdněte a očistěte 

kontejner na popel. 

 Při přeplnění kontejneru na popel může popel vystupovat ze zařízení. 
 Kontejner na popel umístěte správně a zaaretujte po obou stranách. 

 

□ Pro optimální provoz zařízení je nutné provádět rozsáhlé čištění. 
  Minimálně jednou ročně 
 Intervaly čištění se mění, resp. zkracují podle složení paliva a u méně kvalitního otopného materiálu 
 
 Za normálního provozu mohou vzniknout trhliny v šamotu. 
Zde se jedná o trhliny způsobené pnutím, které tvoří dilatační spáry. 
Tvorba těchto trhlin je důležitá a nevede k negativnímu ovlivnění funkce. Proto také není důvodem k 
uplatnění nároku na záruku. 
 

Podle nařízení daného státu a topného výkonu zařízení musí výrobce v pravidelných intervalech (jeden 
až tři roky) provádět údržbu. Údržbu musí provádět výrobce nebo výrobcem školený autorizovaný 
odborný personál. 
  Smlouva o údržbě společností Hargassner 
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VIII Čištění, údržba 

 
1.1 Smlouva o údržbě 
Při uzavření smlouvy o údržbě se společností Hargassner provádí každoroční čištění během roční  
údržby autorizovaný personál společnosti Hargassner. 
 
1.2 Týdenní / měsíční čištění a údržba 
 
1.2.1 Týdenní intervaly 

□ Jednou týdně podrobte celé zařízení včetně skladování paliva optické kontrole. 
  Zjištěné závady neprodleně odstraňte 

□ Popelník (1) dle potřeby vyprázdněte 

 
1.2.2 Měsíční intervaly 

 Viz kniha kontrol „Měsíční kontroly“ 
 

□ Proveďte kontrolu bezpečnostních zařízení (2) (dle nařízení rakous. protipožárních míst TRVB 
H118) 

  Může odpadnout, pokud výrobce provede roční kontrolu (Viz „Smlouva o údržbě”) 
□ kontrola kouřovodu (3) 

□ řádný stav kotelny 

□ připravenost přenosných hasicích přístrojů k použití 
□ řádné skladování popela 

□ odstraňte cizí těleso v prostorovém vynášení 
  po každém vyprázdnění 

 
 

Poz. Činnosti údržby 
Interval 

m = měsíčně 

1  Popelník vyprázdněte a očistěte (volitelně odsávání popela) dle potřeby 

2  Zkontrolujte bezpečnostní zařízení (hlavní vypínač, pojistný ventil) 1x m 
(odpadá u Smlouvy o údržbě) 

3  Kouřovod zkontrolujte a očistěte (při silném znečištění častěji) 1x m 

4  Očistěte sací turbínu a síto na pelety 1x m 
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Čištění, údržba VIII 

 
1.3 Roční čištění * / po hlášení poruchy (provozní hodiny) 

 
 

Poz. Činnosti údržby Poz. Činnosti údržby 

1 
□ Vytáhněte turbulátory, odklopte a očistěte prostor 

turbulátorů 
8 □ Podávací řetěz namažte a zkontrolujte napětí 

2 □ Odtah spalin a kouřovod odsajte vysavačem 9 □ Očistěte sací turbínu a síto na pelety 

3 □ Očistěte otvory roštu 10 □ Odpojte lambda sondu, vyšroubujte a očistěte ji 

4 □Očistěte spalovací komoru s přihrádkou na popel 11 □ Zkontrolujte těsnost 

5 □ Vyjměte plamenovou trysku a očistěte ji 12 
□ Odstraňte popel pod roštem (speciálně u roštu na 

popel) 

6 
□Sundejte víko pro údržbu a očistěte prostor na 

popílek 
13 □ Recirkulaci očistěte vysavačem 

7 □ Očistěte zapalování 14 
□ Zkontrolujte ochranná zařízení (hlavní spínač, 

pojistný ventil) 

* Čištění se musí provádět pravidelně, a sice podle provozních hodin a vlastností otopného materiálu. 
 
1.3.1 Čištění lambda sondy 

 □ Odpojte lambda sondu a vyšroubujte ji 

 □ Hlavu senzoru držte směrem dolů 

 □ Vlhkým hadříkem odstraňte saze 

      Usazeniny spadnou směrem dolů 
 UPOZORNĚNÍ 

 
 Lambda sondu „neoklepávejte" 
 Neofukujte stlačeným vzduchem 

 Nepoužívejte ostré předměty nebo chemická čistidla (čistič brzd atd.) 
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IX Odstranění poruchy 

 

Kapitola IX: Odstranění poruch 
 

 

POZOR 

Změny oproti normálnímu provozu 
 
Poranění, poškození zařízení 

 Při vyšším příkonu, teplotě nebo oscilaci pohonů, neobvyklém zvuku 
nebo zápachu, reakci monitorovacích zařízení atd. 

 Ihned informujte instalatéra / společnost Hargassner 
 Pravidelně provádějte předepsanou údržbu a inspekci 

 
1 Hlášení poruch 
 

 

Hlášení poruch jsou zobrazována jako text na obrazovce. 
 na standardním displeji se objeví výstražný trojúhelník pozice, kde chyba 

nastala (A) 

Níže uvedená opatření k odstranění poruch jsou určena pro obsluhu 
zařízení. 
Pokud obsluha nedokáže odstranit poruchu, musí být informován instalatér / 
společnost Hargassner. 

 
 
1.1 Odstranění, potvrzení poruchy 
Po odstranění poruchy: 

□ Stiskněte tlačítko  

 
1.2 Otevření seznamu chyb 
U poruchových hlášení: 
□ Stiskněte tlačítko <porucha> (B)  

 Zobrazení seznamu chyb (aktuální chyby) 
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Odstranění poruch IX 

 
2 Seznam chybového hlášení 
 

Č. Způsobil Příčina/problém Řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko 
ENTER) 

Žádné 
zobraze

ní 

Zelené kontrolky H7 deska nesvítí Pojistka F13 vadná nebo L1 chybí nebo 
spojovací kabel od desky k ovládací 
jednotce vadný nebo vytažený 

Vyměňte pojistku F13 (viz nálepka na desce); zkontrolujte 
síťové připojení L1 nebo zkontrolujte spojovací kabel od 
desky k ovládací jednotce; 

1 Pozor přehřátí vada (vypadl) 
omezovače teploty (STB) 

Nadměrná teplota na topném kotli nebo 
vadný přívod bezpečnostního 
omezovače teploty (STB) nebo při 
manuálním topení přehřátí, vzduch v 
topném systému nebo vadné 
čerpadlo(a) 

Kotel nechejte vychladnout, u  bezpečnostního omezovače 
teploty STB (na čelní straně kotle) sundejte ochrannou 
krytku a zatlačte tlačítko; 
Přívod bezpečnostního omezovače teploty nechejte 
kontrolovat elektrikářem, zkontrolujte čerpadla; informujte 
servis a vyměňte desku; 

2 Přepětí podávacího šneku Zablokovaný díl ve šnekovém kanálu 
nebo turniketového zařízení, vadný nůž 
turniketového zařízení nebo blokáda 
šneku 

Odstraňte cizí těleso, v poloze volicího spínače „manuální“ 
č. 4 jeďte šnekem na volno tlačítkem dopředu nebo dozadu 
(zkontrolujte zobrazení motorového proudu); eventuálně 
opotřebené šnekové chodbičky vyměňte; zkontrolujte 
elektronickou ochranu motoru; informujte servis 

3 Přepětí prostorového vynášení šneku Zablokovaný díl ve šnekovém kanálu 
nebo blokáda šneku 

Odstraňte cizí těleso, v poloze volicího spínače „manuální“ 
č. 3 jeďte šnekem na volno tlačítkem dopředu nebo dozadu 
(zkontrolujte zobrazení motorového proudu); eventuálně 
opotřebené šnekové chodbičky vyměňte; informujte servis 

6 Tepelná ochrana podávacího šneku Přetížení motoru eventuálně cizím 
tělesem nebo elektronická ochrana 
motoru chybně nastavena 

Odstraňte cizí těleso, v poloze volicího spínače „manuální“ 
č. 4 jeďte šnekem na volno tlačítkem dopředu nebo dozadu 
nebo vyměňte opotřebené šnekové chodbičky; zkontrolujte 
elektronickou ochranu motoru; turniket se musí zkontrolovat, 
zda nejde těžko, informujte elektrikáře, resp. servis a 
vyměňte desku; 

7 Tepelná ochrana prostorového 
vynášení šneku 

Přetížení motoru eventuálně cizím 
tělesem nebo elektronická ochrana 
motoru chybně nastavena 

Odstraňte cizí těleso, v poloze volicího spínače „manuální“ 
č. 3 jeďte šnekem na volno tlačítkem dopředu nebo dozadu 
nebo vyměňte opotřebené šnekové chodbičky; zkontrolujte 
elektronickou ochranu motoru; informujte elektrikáře, resp. 
servis a vyměňte desku; 

8 Tepelná ochrana šneku na popel Přetížení motoru eventuálně cizím 
tělesem nebo elektronická ochrana 
motoru chybně nastavena 

Odstraňte cizí těleso, v poloze volicího spínače „manuální“ 
č. 2 jeďte šnekem na volno tlačítkem dopředu nebo dozadu 
nebo vyměňte opotřebené šnekové chodbičky; zkontrolujte 
elektronickou ochranu motoru; při vynášení popela to může 
být způsobeno také těžkým chodem čisticího zařízení kotle 
nebo automatického vynášení polétavého popílku; 
informujte elektrikáře, resp. servis a vyměňte desku; 

10 
Čidlo teploty spalin chybně připojeno Čidlo chybně připojeno (pouze při 

uvedení do provozu) nebo vadná deska 
Elektrikář musí zkontrolovat polaritu připojení čidla; vyměňte 
čidlo spalin nebo levou desku vyměňte; 

11 
Čidlo teploty spalin přerušení Čidlo nepřipojeno nebo přerušení 

vedení 
Připojte čidlo; zkontrolujte vedení a místa zapojení svorek; 
vyměňte čidlo nebo desku; 

12 
Čidlo teploty kotle zkrat Zkrat v čidlu nebo ve vedení Nechejte vedení, resp. čidlo zkontrolovat u elektrikáře. 

13 Čidlo teploty kotle přerušení Čidlo není připojené nebo přerušení 
čidla 

Čidlo připojte; zkontrolujte vedení a místa zapojení svorek; 
vadné čidlo vyměňte za jiné, jestliže nastane jiná porucha, 
musí se vyměnit čidlo, jestliže nastane stejná porucha, musí 
se vyměnit deska; 
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IX Odstranění poruchy 

 
Č. Způsobil Příčina/problém Řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko 

ENTER) 

14 Čidlo bojler 1 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 

Čidlo připojte; zkontrolujte vedení a místa zapojení 
svorek; resp. zkontrolujte nastavení parametrů v zóně pro 
instalatéry; čidlo nebo vedení nechejte zkontrolovat u 
elektrikáře; 
Tip: konektor čidla indikovaného jakožto vadného 
vyměňte za jiný konektor čidla, jestliže nastane jiná 
porucha, je čidlo vadné a musí se vyměnit, jestliže 
nastane stejná porucha, musí se vyměnit modul topného 
okruhu HKM0; informujte servis; 

15 Čidlo bojler 1 přerušení Čidlo není připojené nebo přerušení 
čidla 

16 
Čidlo venkovní teplota zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 

17 Čidlo venkovní teplota přerušení Čidlo není připojené nebo přerušení 
čidla 

18 Čidlo teplota oběhu TO1 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 
19 Čidlo teplota oběhu TO1 přerušení Čidlo není připojené nebo přerušení 

čidla 

20 
Čidlo teplota oběhu TO2 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 

21 
Čidlo teplota oběhu TO2 přerušení Čidlo není připojené nebo přerušení 

čidla 

22 Čidlo pokojový termostat  TO1 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení FR25 Při zkratu: Místa zapojení svorek zkontrolujte; rozsah 
odporu dálkového ovládání musí být v poloze „Auto“ 
mezi 3340 Ohm a 3626 Ohm (pokojová teplota od 5°C do 
25°C); 
Při přerušení: Připojte dálkové ovládání; zkontrolujte 
vedení a místa zapojení svorek, resp. zkontrolujte 
nastavení parametrů č. A6 (resp. A16, A26, A36, A46, 
A56, A66) v nastavení pro instalatéry; jinak vyměňte 
dálkové ovládání nebo modul topného okruhu HKM0; 
informujte servis; 

23 Čidlo pokojový termostat TO1 
přerušení 

Čidlo není připojené nebo přerušení 
čidla FR25 

24 Čidlo pokojový termostat  TO2 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení FR25 

25 Čidlo pokojový termostat TO2 
přerušení 

Čidlo není připojené nebo přerušení 
čidla FR25 

26 Překročen čas zapalování Teplota spalin nestoupla během 
pokusného času pro zapalování (P1) o 
nastavenou hodnotu (P41) nebo O2 
během času (P1) po dobu (P43) neklesl 
pod hodnotu (P42); žádný otopný 
materiál k dispozici nebo moc vlhkého 
otopného materiálu; málo popela/škváry 
v kotelně; čidlo spalin není zasunuté v 
kouřovodu; zapalování vadné 

Zkontrolujte montáž čidla spalin a místa zapojení svorek; 
zkontrolujte otopný materiál; pokud požadovaná hodnota 
podtlaku není dosažena, zkontrolujte těsnost všech 
servisních otvorů a funkci odtahu spalin; otestujte 
zapalování v manuálním režimu (č. 11); očistěte 
zapalovač; zkontrolujte vynášení popela v manuálním 
režimu (č. 2); zkontrolujte funkci čidla žárového lože (u 
studeného čidla žárového lože kotle zvedněte manuálně 
cca o 90° a porovnejte se zobrazením „informace o kotli“; 

nechejte zkontrolovat kabely, místa zapojení svorek a 
konektor u elektrikáře; 

27 Teplota spalin 
nedosažena 

Ve výkonném hoření klesne teplota 
spalin po nastavený čas (K15) pod 
nastavenou hodnotu (K14) 

Zkontrolujte montáž čidla spalin; moc vlhký otopný 
materiál; moc popela nebo škvára v kotelně; funkce 
prostorového vynášení, zkontrolujte podávání a 
odpopílkování v manuálním režimu (č. 3, č. 4, č. 2) a 
očistěte spalovací komoru; 

28 Zařízení moc dlouho na O2 stop Chyba kontaktu lambda sondy nebo 
vadná lambda sonda 

Lambda sonda velmi silně znečištěna (očistěte), následně 
proveďte v manuálním režimu č. 13 kontrolu funkce; 
nechejte zkontrolovat místa zapojení svorek a konektor u 
elektrikáře; vyměňte lambda sondu; zařízení se může 
dočasně provozovat se sníženým výkonem, dokud se 
nevymění lambda sonda, za tímto účelem odpojte lambda 
sondu a potvrďte; 

30 Baterie prázdná. Vyměňte prosím! Baterie pro datum/čas se vyprázdní Nechejte vyměnit baterii ovládací jednotky 

34 Čidlo zásobník nahoře zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 

Viz č. 0014 až 0021; 
Pozice a nastavení parametrů čidel na kotli nebo na HKM 
0 - 2 možné; 

35 Čidlo zásobník nahoře přerušení Přerušení v čidlu nebo ve vedení 

36 Čidlo zásobník dole zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 

37 Čidlo zásobník dole přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení 
38 Čidlo zásobník uprostřed zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 

39 Čidlo zásobník uprostřed přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení 
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Odstranění poruch IX 

 
Č. Způsobil Příčina/problém Řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko 

ENTER) 

44 Maximální čas plnění překročen Žádný transport pelet Zkontrolujte transport pelet ze skladovacího prostor; 
zkontrolujte, zda je ve skladovacím prostoru dost pelet, jinak 
odšroubujte servisní víko prostorových šneků (u RAS) a 
zkontrolujte, zda se šneky a motorová hřídel otáčejí a zda 
jsou přepravovány pelety; Eventuálně zkontrolujte, zda ve 
skladovacím prostoru nedošlo k tvorbě můstků; 

45 Kotlový směšovací uzel teplota 
nedosažena 

Čerpadlo kotlového směšovacího uzlu 
chybně nastaveno nebo směšovač 
vadný. U prvních dvou případů se objeví 
varování, u třetího se zařízení vypne, 
chyba se musí odstranit 

Zkontrolujte správnou pozici čidla zpátečka; nastavte 
správně čerpadlo; vyměňte čerpadlo nebo použijte větší 
čerpadlo; zkontrolujte funkci směšovače zpátečky (pokud je 
k dispozici); informujte instalatéra; 
POZOR: ovlivňuje negativně životnost kotle! 

46 Čidlo zpátečka teplota zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení  

47 Čidlo zpátečka teplota přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení nebo 
čidlo není k dispozici 

Viz č. 0014 až 0021 
52 Čidlo externí teplo zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 

53 Čidlo externí teplo přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení  

62 GSM modul není připojený Žádné spojení mezi GSM modulem a 
ovládací jednotkou 

Zkontrolujte připojení datového kabelu; zkontrolujte provozní 
LED na GSM modulu; zkontrolujte spínač/vypínač na GSM 
modulu (nesmí být vypnuto - na OFF); vyměňte GSM modul; 

65 GSM modul chyba vysílání GSM modul nemohl poslat SMS, 
nedostatek kreditu nebo žádné spojení 
s provozovatelem sítě 

Zkontrolujte kredit SIM karty a eventuálně nabijte, resp. 
uvolněte zablokovanou SIM kartu od provozovatele sítě; 
zkontrolujte GSM příjem mobilem od stejného provozovatele 
sítě a eventuálně lépe umístěte anténu, resp. prodlužte 
anténu směrem ven (prodlužovací kabel k dostání); 

67 Chyba v parametrech. Tovární 
nastavení byla nahrána. 

Nastala interní chyba v paměti 
parametrů 

Zkontrolujte nastavení parametrů a správně nastavte, v 
případě opakování chyby vyměňte ovládací jednotku kotle 

80 
- 

84 
 
 
 
 

Chyba pozice přepínací jednotky 
pozice 1 - 4 nedosažena 

Pozice nedosažena. Nedosažení 
minimální rychlosti při polohování. 
Přepínací jednotka se pokouší jet na 
výchozí pozici. Jestliže se shoduje 
požadovaná a skutečná pozice, potvrdí 
se chybové hlášení 

Zkontrolujte položení kabelů, očistěte přepínací jednotku 
(kluzná plocha mezi základní deskou a posuvnou plochou), 
Po sestavení: zkontrolujte pozici přepínací jednotky 

90 IO kotle není připojený Připojení sběrnicového kabelu nebo 
desky vadné 

Vyměňte připojení sběrnicového kabelu, ovládací jednotku, 
desku kotle; informujte servis; 

91 Maximální teplota desky překročen Příliš velká teplota v prostoru pro desku, 
deska je znečištěná nebo se už 
neochlazuje 

Dočasně otevřete obložení skříňového rozvaděče na 
mezeru, abyste zajistili chlazení desky; ofoukejte prach z 
desky; informujte servis; 

100 

Topný okruh modul HKM 1 není 
připojený 

Žádné spojení (CAN1 - modrá sběrnice) 
s modulem topného okruhu 1 

Volicí přepínač na HKM dejte na „1“; zkontrolujte 

sběrnicové zapojení a síťové připojení na HKM 1; vyměňte 
HKM 1 

103 Čidlo bojler 2 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení  

104 Čidlo bojler 2 přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení  

107 Čidlo teplota oběhu TO3 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 
Viz č. 0014 až 0021 

108 Čidlo teplota oběhu TO3 přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení na modulu topného okruhu HKM 1 

109 Čidlo teplota oběhu TO4 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení  

110 
Čidlo teplota oběhu TO4 přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení  
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IX Odstranění poruchy 

 
Č. Způsobil Příčina/problém Řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko 

ENTER) 

111 
Čidlo pokojový termostat TO3 zkrat Zkrat v dálkovém ovládání nebo ve 

vedení FR25 

Viz č. 0022 až 0025 modulu topného okruhu HKM 1 
112 

Čidlo pokojový termostat TO3 
přerušení 

Přerušení v dálkovém ovládání nebo ve 
vedení FR25 

113 Čidlo pokojový termostat TO4 zkrat Zkrat v dálkovém ovládání nebo ve 
vedení FR25 

114 Čidlo pokojový termostat TO4 
přerušení 

Přerušení v dálkovém ovládání nebo ve 
vedení FR25 

120 

Modul topného okruhu HKM 2 není 
připojen 

Žádné spojení (CAN1 - modrá sběrnice) 
s modulem topného okruhu 2 

Volicí přepínač na HKM dejte na „2“; zkontrolujte 

sběrnicové zapojení a síťové připojení na HKM 2; 
vyměňte HKM 2 

125 Čidlo bojler 3 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 

Viz č. 0014 až 0021 modulu topného okruhu HKM 2 

126 Čidlo bojler 3 přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení 
127 Čidlo teplota oběhu TO5 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 
128 Čidlo teplota oběhu TO5 přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení 
129 Čidlo teplota oběhu TO6 zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 
130 Čidlo teplota oběhu TO6 přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení 
131 Čidlo pokojový termostat TO5 zkrat Zkrat v dálkovém ovládání nebo ve 

vedení FR25 

Viz č. 0022 až 0025 modulu topného okruhu HKM 2 

132 Čidlo pokojový termostat TO5 
přerušení 

Přerušení v dálkovém ovládání nebo ve 
vedení FR25 

133 Čidlo pokojový termostat TO6 zkrat Zkrat v dálkovém ovládání nebo ve 
vedení FR25 

134 Čidlo pokojový termostat TO6 
přerušení 

Přerušení v dálkovém ovládání nebo ve 
vedení FR25 

135 Deska topného okruhu TOA není 
připojená 

Žádné spojení (CAN1 - modrá sběrnice) 
k desce topného okruhu A 
(Namontováno na kotli nebo HKM 0-2) 

Volicí přepínač na desce TOA dejte na „A“; 

zkontrolujte sběrnicové zapojení a síťové připojení 
desky TOA; vyměňte desku  TOA 

136 Čidlo teploty oběhu TOA zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 

Viz č. 0014 až 0021 na desce topného okruhu A 
137 Čidlo teploty oběhu TOA přerušení Přerušení v čidluenebo ve vedení 
138 Čidlo bojleru A zkrat Zkrat v čidle nebo ve vedení 
139 Čidlo bojleru A přerušení Přerušení v čidle nebo ve vedení 

140 Modul topného okruhu HKM 0 není 
připojený 

Žádné spojení (CAN1 - modrá sběrnice) 
s modulem topného okruhu 0 

Volicí přepínač na HKM dejte na „0“; zkontrolujte 

sběrnicové zapojení a síťové připojení na HKM 0; 
vyměňte HKM 0 

150 Žádné spojení s HKR 1 Sběrnicová komunikace CAN2 (červená 
sběrnice) s HKR přerušena; sběrnicový 
kabel vadný; HKR vadný; napájecí 
napětí na HKR chybí; deska kotle nebo 
ovládací jednotka vadná; interní 
sběrnicový kabel vadný; zakončovací 
odpory chybně nastaveny 

Zkontrolujte zobrazení v HKR (pojistky); LED blikají při 
sběrnicové komunikaci; zkontrolujte zakončovací 
odpory ; zkontrolujte napětí / pólování na konektoru 
CAN BUS (cca 2 V mezi L a mínus (-), resp. H a mínus 
(-)) 
-> zkrat / přerušení sběrnicového vedení, interní 
sběrnicový kabel, zkontrolujte desku kotle (napětí 2V), 
ovládací jednotka nebo vyměňte HKR; 
Zkontrolujte HKR adresování (pouze u uvedení do 
provozu); viz Návod k obsluze HKR; 

151 Žádné spojení s HKR 2 

152 Žádné spojení s HKR 3 

153 Žádné spojení s HKR 4 

154 Žádné spojení s HKR 5 

155 Žádné spojení s HKR 6 

156 Žádné spojení s HKR 7 

157 Žádné spojení s HKR 8 

210 
- 

216 

Pokojový termostat FR35 není 
připojený (TOA - HK6) 

Žádné spojení s digitálním dálkovým 
ovládáním FR35 

Zkontrolujte parametr A6 (resp. A16, A26, A36, A46, 
A56, A66); zkontrolujte sběrnicové zapojení; vyměňte 
digitální dálkové ovládání; viz návod k obsluze FR35; 

220 
- 

226 

Pokojový termostat FR40 není 
připojený (TOA - TO6) 

Žádné spojení s digitálním dálkovým 
ovládáním FR40 

Zkontrolujte parametr A6 (resp. A16, A26, A36, A46, 
A56, A66); zkontrolujte sběrnicové zapojení; vyměňte 
digitální dálkové ovládání; viz návod k obsluze FR40; 
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Odstranění poruch IX 

 
Č. Způsobil Příčina/problém Řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko 

ENTER) 

230 Chyba komunikace s 
vedoucím kotlem 
(pouze u kaskády) 

žádné spojení s vedoucím kotlem (kotel 
A) 

Zkontrolujte parametr F1: musí být nastaveno u všech 
kotlů na „k dispozici“; zkontrolujte parametr F2: každý 
kotel musí mít jednoznačnou adresu (žádné dvojité 
obsazení); zkontrolujte sběrnicové zapojení; zkontrolujte 
interní sběrnicový kabel mezi ovládací jednotkou a 
deskou; 

231 Následující kotel vypadl (pouze u 
kaskády) 

žádné spojení s následujícím kotlem 
(kotel B-F) 

Zkontrolujte parametr F6: nastavte správný počet 
následujících kotlů; viz č. 0230 

232 Porucha následujícího kotle (pouze u 
kaskády) 

Na zobrazeném následujícím kotli 
nastala porucha 

Toto hlášení se zobrazí pouze na vedoucím kotli (kotel A). 
Vedoucí kotel a všechny ostatní následující kotle opět 
běží. Potvrďte hlášení na vedoucím kotli a odstraňte 
poruchu na následujícím kotli. 

240 
- 

246 

Připojené dálkové ovládání se 
neshoduje s nastavenými parametry 
(TOA - TO 6) 

Nastavené parametry dálkového 
ovládání se neshodují s nastavenými 
parametry dálkového ovládání topného 
okruhu (HKA - HK 6) 

Zkontrolujte nastavené parametry dálkového ovládání a 
topných okruhů; viz návod k obsluze daného dálkového 
ovládání; 

305 ID karta kotle vadná ID kotle chybné Vyměňte ID kotle, zařízení běží 30 dní s chybným ID kotle 

306 ID karta kotle chybí ID kotle nebo připojení vadné  Zkontrolujte ID kotle nebo připojení, resp. vyměňte, 
zařízení běží 30 dní s chybným ID kotle 

309 Popelník plný! (varování) Popelník plný nebo šnek na popel jde 
ztěžka 

Vyprázdněte popelník; topný provoz pokračuje; řízení se 
pokouší jet každých 5 min. šnekem na volno, jestli se to 
nepodaří do dalšího odpopílkování, následuje porucha 
314 

310 Iniciátor čisticího zařízení a koncová 
pozice odpopílkování nedosažena 

Vynášení popela a čisticí zařízení se po 
čistění už nevrací do koncové polohy 

Zkontrolujte čisticí zařízení a přihrádku na létavý popílek, 
zda jsou snadno (v manuálním režimu č. 2 se zobrazí 
funkce iniciátoru) Zkontrolujte gumový zásobník a tyče; 
Zkontrolujte funkci iniciátoru (za krytem vedle řídicí 
desky); 
(topný provoz může dočasně pokračovat) 

311 Iniciátor čisticího zařízení a koncová 
pozice zdvihu nedosažena 

312 Porucha ventilátoru odtahu Potřebné otáčky odtahu spalin 
nedosaženy 

Vyzkoušejte odtah v manuálním režimu (č. 1); Zelený a 
černý konektor připojeny k motoru odtahu spalin? 
Očistěte skříň a kolo ventilátoru, motor musí jít lehce; 
nechejte zkontrolovat místa zapojení svorek a konektor u 
elektrikáře; vyměňte motor; 

313 Popelník není v pozici Popelník, resp. víko není dostatečně 
těsné na bezpečnostním spínači. 

Popelník upevněte pevně na kotli; víko popelníku musí být 
zavřené; u elektrikáře nechejte zkontrolovat bezpečnostní 
spínač, kabely, místa zapojení svorek a konektor; (topný 
provoz pokračuje, odpopílkování a odsávání popela 
zablokováno) 

314 Popelník plný! Popelník plný nebo šnek na popel jde 
ztěžka 

Vyprázdněte popelník, zkontrolujte lehký chod šneku na 
popel (manuální režim č. 2); odmontujte vyhazovací 
přírubu na popel, zatáhněte za aretační tyč (za krytem 
pod podáváním) a šnek na popel vytáhněte směrem 
dopředu; odstraňte přeplnění v prostoru na popel pod 
roštem, resp. prostoru na létavý popílek nebo cizí těleso 
ve šneku; informujte servis; 

321 Pozice podávacího roštu 
nedosažena 

Podávací rošt nemůže dosáhnout 
požadované pozice (0° poloha) 

Podávacím roštem jeďte volně v manuálním režimu (č. 6); 
odstraňte cizí těleso z prostoru roštu na popel; 
zkontrolujte motor roštu a pohon; zkontrolujte senzor 
pozice a magnetické čidlo; (topný provoz může dočasně 
pokračovat s vadným pohonem roštu, za tím účelem 
motor roštu odpojte, rošt uveďte manuálně do vodorovné 
pozice a potvrďte poruchu) 

322 Pozice roštu na popel nedosažena Rošt na popel nemůže dosáhnout 
požadované pozice (0° poloha) 

Roštem na popel jeďte volně v manuálním režimu (č. 7); 
odstraňte cizí těleso z prostoru roštu na popel; 
zkontrolujte motor roštu a pohon; zkontrolujte senzor 
pozice a magnetické čidlo; (topný provoz může dočasně 
pokračovat s vadným pohonem roštu, za tím účelem 
motor roštu odpojte, rošt uveďte manuálně do vodorovné 
pozice a potvrďte poruchu) 

323 Senzor podávacího roštu neplatný 
signál 

Senzor pozice podávacího roštu není 
připojený nebo je vadný 

Nechejte zkontrolovat u elektrikáře kabel, místa zapojení 
svorek a konektor; vyměňte senzor; 

324 Senzor roštu na popel neplatný 
signál 

Senzor pozice roštu na popel není 
připojený nebo je vadný 

Nechejte zkontrolovat u elektrikáře kabel, místa zapojení 
svorek a konektor; vyměňte senzor; 
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IX Odstranění poruchy 

 
Č. Způsobil Příčina/problém Řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko 

ENTER) 

325 Klapka primárního vzduchu vadná Klapka primárního vzduchu nemůže 
dosáhnout požadované pozice nebo se 
nepohybuje 

Otestujte klapku primárního vzduchu v manuálním režimu 
(č. 12); stisknutím odblokováním se klapka primárního 
vzduchu může pohybovat rukou a může se zkontrolovat, 
zda jde lehce. (za krytem pod podáváním); (topný provoz 
může dočasně pokračovat s vadnou klapkou primárního 
vzduchu se sníženým výkonem, za tím účelem nastavte 
manuálně cca na 30 %); nechejte zkontrolovat u 
elektrikáře kabel, místa zapojení svorek a konektor; 
vyměňte motor klapky  

326 Klapka primárního vzduchu není 
připojena 

Klapka primárního vzduchu není 
připojena nebo je vadná 

(topný provoz může dočasně pokračovat s vadnou 
klapkou primárního vzduchu se sníženým výkonem, za 
tím účelem nastavte manuálně cca na 30 %); nechejte 
zkontrolovat u elektrikáře kabel, místa zapojení svorek a 
konektor; vyměňte motor klapky 

327 Čidlo žhavé vrstvy neplatný signál Senzor - čidlo žárového lože není 
připojený nebo je vadný 

(topný provoz může dočasně pokračovat s vadným 
senzorem se sníženým výkonem, za tím účelem odpojte a 
potvrďte); nechejte zkontrolovat u elektrikáře kabel, místa 
zapojení svorek a konektor; vyměňte senzor 

328 Nouzové zastavení bylo aktivováno Nouzové zastavení aktivováno nebo 
konektor s můstkem odstraněn 

Nouzové zastavení odblokujte nebo opět zasuňte 
konektor s můstkem, svorka (64 / 65) 

329 Podtlak senzoru vadný Měřicí krabička podtlaku není připojena 
nebo je vadná 

(topný provoz může dočasně pokračovat s vadným 
senzorem podtlaku se sníženým výkonem, za tím účelem 
odpojte a potvrďte); nechejte zkontrolovat u elektrikáře 
kabel, místa zapojení svorek a konektor; vyměňte senzor 

330 Bezpečnostní přemosťovací relé 
vadné 

Deska vadná Vyměňte desku, resp. informujte servis. 

331 Bezpečnostní spínač skladového 
prostoru otevřený 

Bezpečnostní spínač aktivován nebo 
konektor s můstkem odstraněn 

Bezpečnostní spínač odblokujte nebo opět zasuňte 
konektor s můstkem 

344 Podtlak moc malý Regulace otáček odtahu spalin 
nedosahuje požadovaného podtlaku 
kotle 

všechny otvory kotle musí být zavřeny (servisní víko, 
dveře kotelny); zkontrolujte měřicí krabičku podtlaku, 
odtah spalin a kouřovod; profoukněte podtlakovou hadici 
a hadičky kotle; zkontrolujte místa zapojení svorek, 
vedení a konektor; 

349 Lambda sonda není připojená nebo 
je vadná 

Chyba kontaktu lambda sondy nebo 
vadná lambda sonda 

Lambda sonda velmi silně znečištěna (očistěte), následně 
proveďte v manuálním režimu č. 13 kontrolu funkce; 
nechejte zkontrolovat místa zapojení svorek a konektor u 
elektrikáře; vyměňte lambda sondu; zařízení se může 
dočasně provozovat se sníženým výkonem, dokud se 
nevymění lambda sonda, za tímto účelem odpojte lambda 
sondu a potvrďte; 

350 !Sání popela bylo deaktivováno! 
Nádoba plná, resp. senzor odpojený. 

Senzor v popelnici hlásí „plno“ nebo 

není připojený 

Vyprázdněte popelnici; očistěte senzor; pokud není k 
dispozici senzor, dejte parametr D6a na „bez senzoru“; 

nechejte zkontrolovat u elektrikáře kabel, místa zapojení 
svorek a konektor; 

351 Nouzové odpojení sání popela pro manuální odpojení během odsávání 
popela 

Hlášení zmizí po ukončení odsávání popela 

352 Čerpané množství moc malé! 
Kontrola zásob paliva 

Čerpané množství paliva nestačí Sklad paliva se vyprazdňuje, doplňte jej; zkontrolujte 
pružinu prostorového vynášení; tvorba klenby ve skladu 
paliva; nastaveno chybné palivo (parametr 19) 

353 Sklad paliva prázdný nebo žhavá 
vrstva čidlo uvízlo 

Sklad paliva je prázdný nebo 
čidlo žárového lože se už 
nepohybuje 

Sklad paliva je prázdný, doplňte jej; zkontrolujte funkci 
prostorového vynášení a podávání v manuálním režimu 
(č. 3 a č. 4) ; zkontrolujte, zda jde jazýček čidla žárového 
lože lehce; odstraňte cizí těleso; zkontrolujte správné 
sestavení senzoru, magnetu čidla a spojovací hřídele  s 
jazýčkem; 

354 Nakalibrujte čidlo žhavé vrstvy Nastavena špatná konstrukce kotle 
(levá/pravá) nebo vadný senzor; 

Zkontrolujte parametr Z1a ; znovu zkalibrujte čidlo žár. 
lože; vyměňte senzor; 

401 Zajistěte, aby bylo odstraněno 
bezpečnostní přemostění 

  

420 Tepelná ochrana šoupátka Přetížení motoru eventuálně cizím 
tělesem nebo ochrana motoru chybně 
nastavena 

Viz č. 007 

421 Nadproud v komoře Zablokovaný díl v turniketu Viz č. 003 
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Odstranění poruch IX 

 
Č. Způsobil Příčina/problém Řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko 

ENTER) 

902 Paměť chyb byla inicializována žádný problém, pouze pro účely 
protokolu 

nejsou nutná opatření; jestliže se toto hlášení vyskytuje 
velmi často, musíte informovat elektrikáře (velmi 
mnoho výpadků proudu, špatné místo připojení svorek 
v síťovém přívodu, zkontrolujte spojení mezi ovládací 
jednotkou a deskou a veškerá kabelová spojení) 

903 Nový start (Power ON) 

5210 Test hardwaru podávacího šneku 
nebyl úspěšný 

Nulový vodič podávacího šneku není 
připojený 

Nulový vodič připojte na nulovém bodě motoru, resp. 
na desce (bezpodmínečně použijte 5žílový kabel!); 
konektor motoru indikovaného jako vadný (na desce) 
vyměňte za jiný konektor motoru, jestliže nastane jiná 
porucha, musí se vyměnit motor nebo vedení, jestliže 
nastane stejná porucha, musí se vyměnit deska, resp. 
informujte servis (krátkodobý nouzový provoz možný, 
viz „žádný test hardwaru“ na konci odstranění poruch) 

5220 Test hardwaru prostorového 
vynášení nebyl úspěšný 

Nulový vodič prostorového vynášení 
RA-1 není připojený 

5230 Test hardwaru šneku na popel nebyl 
úspěšný 

Nulový vodič šneku 
na popel není připojený 

5310 Motor podávacího šneku není 
připojený nebo vadná pojistka 
F4,F5,F5 

Vadný kabel motoru nebo pojistka F4, 
F5 a F6 zkontrolujte příslušné pojistky a eventuálně je vyměňte 

(viz nálepka) nebo zkontrolujte kabel motoru; konektor 
motoru indikovaného jako vadný vyměňte za jiný 
konektor motoru, jestliže nastane jiná porucha, musí se 
vyměnit motor nebo vodič, jestliže nastane stejná 
porucha, musí se vyměnit deska; informujte servis; 

5320 Motor prostorového vynášení není 
připojený nebo vadná pojistka F1, F2, 
F3 

Vadný kabel motoru nebo pojistka F1, 
F2 a F3 

5340 Motor šneku na popel není připojený 
nebo vadná pojistka F10, F11, F12 

Vadný kabel motoru nebo pojistka F10, 
F11 a F12 

5410 Motor odtahu není připojený (pouze u 
impulzního paketového řízení) 

Kabel, konektor nebo odtah spalin 
vadný 

Připojte správně odtah spalin (113/PE/N); zkontrolujte 
pevné usazení konektoru; informujte servis (krátkodobý 
nouzový provoz možný, viz „žádný test hardwaru“ na 

konci odstranění poruch); 
5420 Zapalování topení není připojeno Kabel, konektor nebo zapalování vadné Připojte správně zapalování (PE/N/118); zkontrolujte 

pevné usazení konektoru; informujte servis; 
5430 Motor podávacího roštu není 

připojený 
Kabel, konektor nebo motor vadný Připojte správně motor podávacího roštu (114/PE/N); 

zkontrolujte pevné usazení konektoru; informujte servis 
(krátkodobý nouzový provoz možný, viz „žádný test 

hardwaru“ na konci odstranění poruch) 
5440 Motor roštu na popel není připojený Kabel, konektor nebo motor vadný Připojte správně motor roštu na popel (116/PE/N); 

zkontrolujte pevné usazení konektoru; informujte servis 
(krátkodobý nouzový provoz možný, viz „žádný test 

hardwaru“ na konci odstranění poruch) 
5630 Pojistka F14 vadná 

Pojistka vadná 
Zkontrolujte příslušné pojistky a eventuálně vyměňte 
(viz nálepka) 

5631 Pojistka F15 vadná 

5632 Pojistka F16 vadná 

6100 Chybné pořadí fází přívodu je zaměněno pořadí fází L1/L2/L3 Informujte elektrikáře a opravte pořadí fází; potom se 
musí v manuálním režimu bezpodmínečně zkontrolovat 
směr otáčení podávacího šneku, šneku prostorového 
vynášení a vynášení popela (jedno nebo více)! 

6200 
Chybí fáze přívodu Podpětí nebo výpadek L2/L3 Pojistka ve 

skříni počitadla vadná. 
Zajistěte kontrolu přívod a zajištění elektrikářem; 
informujte servis, vyměňte desku. 

6301 Bezpečnostní omezovač teploty 
(STB) vypadl nebo není připojený 

Po novém spuštění řízení nebylo možné 
provést test hardwaru; čidlo nebo 
spínač není připojený; 

Nutné nové spuštění; viz č. 001 

6313 Popelník není v pozici Nutné nové spuštění; viz č. 313 

6328 Nouzové zastavení bylo aktivováno Nutné nové spuštění; viz č. 328 

6331 Bezpečnostní spínač skladového 
prostoru otevřený 

Nutné nové spuštění; viz č. 331 

9000 
- 

9001 

Firmware desky IO Po aktualizaci softwaru řízení 
detekovalo starý firmware desky IO 

Aktualizace firmwaru v servisu; 

 
 Poruchy č. 5210 -5230 a č. 6300 - 6331 mohou být zobrazeny pouze po novém spuštěním řízení 

nebo aktivaci hlavního vypínače 
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IX Odstranění poruchy 

 
2.1 Krátkodobý nouzový provoz (nové spuštění bez testu HW) 
 
Jestliže je možné chybu jednoznačně vyvodit z vadné desky kotle, znamená to, že připojené 
komponenty fungují nezávadně, řízení se může provozovat v krátkodobém nouzovém provozu (dokud 
nepřijde servis) bez provedení testu hardwaru příslušné komponenty. 
 

□ řízení dejte na provozní režim „manuální“ 
□ sepněte k danému manuálnímu parametru 

□ stiskněte <bez testu HW/ohne HW-Test> 

 
 kotel běží s výkonem max. 60 % 
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Parametr  X 

 

Kapitola X: Parametry 
 
1 Parametry – ruční nastavení 
 

 

NEBEZPEČÍ 

Neaktivní bezpečnostní funkce během nastavení v „ručním“ režimu! 

 

 Funkce <MANUÁLNÍ/HAND> mohou provádět pouze školené osoby. 

 Kotel musí být ve stavu „vypnutý“. 
 Dávejte pozor, aby v nebezpečné zóně nebyly žádné osoby. 

 

 Tento provozní režim slouží k: 
 kontrole veškerých elektrických funkcí 
 manuálnímu ovládání pohonů při poruše nebo ke kontrole! 

 

 Listování v nabídce: 
 
K aktivaci držte tlačítko funkce stisknuté! 

 Trvale aktivní: Dvojité kliknutí na tlačítko <ZAP/EIN> 

 pouze při aktivní servisní rovině 

Pro ukončení testu funkce: stiskněte <VYP/AUS> 

 
Při změně menu 
 je aktivní pouze nově vybraná funkce 
Předchozí se deaktivuje 
 

 

□ Zkouška funkce motoru odtahu spalin 

 Dosažené otáčky: cca 3500 ot/min 
 
 

□ Zkouška funkce a směru otáčení motoru vynášení popela 

 10 otoček s (bez) roštu nebo manuální oběh, resp. zpátečka 
  Zpátečku aktivujte pouze KRÁTKODOBĚ 
  Rozsah proudu motoru viz servisní rovina (Q11, Q12) 
 

□ Zkouška funkce a směru otáčení motoru prostorového vynášení (RAS) 
  manuální oběh, resp. zpátečka za účelem uvolnění zanesení nebo 

zaklíněných dílů 
  Zpátečku aktivujte pouze KRÁTKODOBĚ 
  Rozsah proudu motoru viz servisní rovina (R40, R41) 
 

□ Zkouška funkce a směru otáčení motoru podávacího šneku 

 manuální oběh, resp. zpátečka za účelem naplnění podávacího šneku 
  Zpátečku aktivujte pouze KRÁTKODOBĚ 
  Rozsah proudu motoru viz servisní rovina (R10, R11) 
 

□ Zkouška funkce a směru otáčení motoru podávacího roštu 

 Zavřete rošt nebo manuální oběh, resp. zpátečka motoru 
 při aktivní servisní rovině se může pustit kalibrace 
  při uvedení do provozu a po každé údržbě 
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X Parametry 

 

 

□ Zkouška funkce a směru otáčení motoru roštu na popel 
 Zavřete rošt nebo manuální oběh, resp. zpátečka motoru 
 při aktivní servisní rovině se může pustit kalibrace 
  při uvedení do provozu a po každé údržbě 

 
□ společná zkouška funkce a směru otáčení motoru podávacího roštu a motoru 

roštu na popel 
 manuální oběh, resp. zpátečka motorů 

 
 
□ při novém spuštění zařízení se mohou prázdné šneky naplnit předem v 

manuálním režimu. 
 zabrání poruše v důsledku dlouhé absence paliva 
 
 

□ Zkouška funkce zapalování 
 Maximálně po 1 minutě by spirála měla být horká 
 Nejpozději po 3 minutách proběhne odpojení zapalování 
 

□ Zkouška funkce a pozice klapky primárního vzduchu (požadovaná/skutečná) 
 100% - „OTEVŘENÁ“; 0% - „ZAVŘENÁ“ 
□ Umístěte do obou extrémních poloh 0% a 100% 

□ stiskněte <OTEVŘÍT/AUF>, <ZAVŘÍT/ZU>  
  Změna skutečné hodnoty 
 

Otestujte lambda sondu (doba cca 5 minut) 

□ Stiskněte <Test Start>  

 Po uplynutí nastaveného času musí napětí sondy činit -7,0 mV 
 Hodnoty mezi -2 až -12 mV jsou v toleranci 

Nakalibrujte lambda sondu (doba cca 15 minut) 
 pouze při aktivní servisní rovině 

□ vytáhněte lambda sondu a čidlo spalin 

□ očistěte lambda sondu a šroubovací hrdlo 

□ Stiskněte <Start kalibrace/Kalibrierung Start>  

 Po uplynutí nastaveného času musí napětí sondy činit -7,0 mV 
 Hodnoty mezi -2 až -12 mV jsou v toleranci 

 
 
 
 

 

TIP 

Po testu: Lambda sondu dostatečně utáhněte a 
opět zasuňte čidlo spalin! 
 

 

 

 

□ Zkouška funkce sací turbíny na popel (volitelně) 
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Parametr X 

 
 

 

□ Funkce automatického vyhoření v případě poruchy 

 
 
 
 
 
 

□ Zkouška funkce přepínací jednotky (pokud k dispozici) 
□ POS (poz.): Znázornění aktuálního rozsahu pozice 1 - 4 

 při manuální změně pozice bliká „nová pozice“ 
 

□ Zkouška funkce sací turbíny na pelety 

 

 
□ při novém spuštění se musí mezizásobník (denní zásobník) naplnit předem 

manuálně 
 Hlásič stavu naplnění se automaticky odpojí 
  POZOR: krátký doběh sací turbíny (pokud je k dispozici) 
 

□ Zkouška funkce, resp. krátkodobý manuální provoz čerpadla s nastavenými 
parametry 
 
 
 
 

□ Zkouška funkce a směru otáčení směšovače zpátečky 

 Směšovač je „zavřený", pokud je okruh kotle zavřený, resp. směšovač je 
„otevřený“, pokud je otevřena zpátečka. 

 Za provozu stoupá teplota zpátečky, pokud se směšovač zavře, a teplota 
klesne, pokud se směšovač otevře 

 
Obrázek znázorňuje odsávání 
kouře pro kotel „nalevo“ od 

podávání 

 

Směšovač otevřený 
zpát. 
modrá 

otevřít. 
 
 
 
 
 
 

zpát. 

Směšovač zavřený 
oběh  
červený 

zavř. 
 
 
 
 
 
 

zpát. 
 

 

 

□ Zkouška funkce ventilu topného okruhu zásobníku nebo ventilu externího tepla 

 dle nastavených parametrů (zásobník nebo externí teplo) 
 
 

 
□ Zkouška funkce, resp. krátkodobý manuální provoz čerpadla 1 na velkou 
vzdálenost 
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□ Zkouška funkce, resp. krátkodobý manuální provoz čerpadla externího topného 
okruhu nebo čerpadla dálkového vedení 2 

 
 
 
 
 
□ Zkouška funkce, resp. krátkodobý manuální provoz kontrolky poruch 
 
 
 
 
□ Zkouška funkce, resp. krátkodobý manuální provoz čerpadla nabíjení bojleru 1 

 pouze při připojeném HKM 0 

 Č. 40, 50 a 60 pro bojlerové čerpadlo A, 2 a 3 

  Bojlerové čerpadlo A, 2 a 3 pouze při připojeném HKM A, HKM 1 a HKM 2 

 
□ Zkouška funkce, resp. krátkodobý manuální provoz cirkulačního čerpadla bojleru 1 

 pouze při připojeném HKM 0 

 Č. 41,51 a 61 pro cirkulační čerpadlo bojleru A, 2 a 3 

  Cirkulační čerpadlo bojleru A, 2 a 3 pouze při připojeném HKM A, HKM 1 a HKM 2 

 
□ Zkouška funkce, resp. krátkodobý manuální provoz čerpadla topného okruhu 1 

 pouze při připojeném HKM 0 

 Č. 42, 50 a 62 pro čerpadlo topného okruhu A, 3 a 5 

  Čerpadlo topného okruhu A, 3 a 5 pouze při připojeném HKM A, HKM 1 a HKM 2 

 
□ Zkouška funkce a směru otáčení směšovače topného okruhu 1 

 pouze při připojeném HKM 0 

 Č. 43, 53 a 63 pro směšovač topného okruhu A, 3 a 5 

  Směšovač topného okruhu A, 3 a 5 pouze při připojeném HKM A, HKM 1 a HKM 2 

□ Zkouška funkce, resp. krátkodobý manuální provoz čerpadla topného okruhu 2 

 pouze při připojeném HKM 0 

 Č. 44, 54 a 64 pro čerpadlo topného okruhu A, 4 a 6 

  Čerpadlo topného okruhu A, 4 a 6 pouze při připojeném HKM A, HKM 1 a HKM 2 

 
□ Zkouška funkce a směru otáčení směšovače topného okruhu 2 

 pouze při připojeném HKM 0 

 Č. 45, 55 a 65 pro směšovač topného okruhu A, 4 a 6 

  Směšovač topného okruhu A, 4 a 6 pouze při připojeném HKM A, HKM 1 a HKM 2 
 

□ Zkouška funkce, resp. krátkodobý manuální provoz externího čerpadla topného 
okruhu 1 

 pouze při připojeném HKM 0 

 Č. 56 a 66 pro čerpadlo externího topného okruhu 2 a 3 

  Čerpadlo externího topného okruhu 2 a 3 pouze při připojeném HKM 1 a HKM 2 

□ Zobrazení aktuálních hodnot čidla 
 dle topného systému s nastavenými parametry 
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Parametr X 

 
2 Instalační úroveň 
 
□ Do instalačního nastavení přejdete pomocí <Nastavit/Einstellen> - <Instalatér/Installateur> 

□ uvolnění zadáním kódu: 33 

 

 
 
 Nyní se nacházíte v instalačním nastavení. 
 Před uvedením do provozu musí instalatér zkontrolovat všechny hodnoty a nastavit je podle 

příslušného schématu topení. 
 Navigace: 

 

Při uvedení do provozu: 
□ Tlačítko šipky dolů: k parametrům 

 Výběr všech parametrů 
Pro rychlou změnu parametrů 

□ Tlačítko šipky nahoru: Přeskočení přímo 

 Přeskočení přímo na skupiny parametrů: 
 A - topné okruhy (A1, A2,...) 
 B - bojler (B1, B2,...) 

 C - zásobník (C1,C2,...) 
 D - všeobecně (D1, D2,...) 

 E - jazyky (E1) 
 

2.1 Stanovení parametrů topných okruhů a bojlerů: 
 
 Modul topného okruhu 0: 

 Topný okruh 1 (č. A1 - č. A9) 
 Topný okruh 2 (č. A11 - č. A19) 
 Bojler 1 (č. B1 - č. B8) 

 
 Modul topného okruhu 1: 

 Topný okruh 3 (č. A21 - č. A29) 
 Topný okruh 4 (č. A31 - č. A39) 
 Bojler 2 (č. B11 - č. 18) 

 
 Modul topného okruhu 2: 

 Topný okruh 5 (č. A41 - č. A49) 
 Topný okruh 6 (č. A51 - č. A59) 
 Bojler 3 (č. B41 - č. B 48) 

 
 Deska topného okruhu (TO A) 

 Topný okruh A (č. A61 - č. A69) 
 Bojler A (č. B61 - č. B 68) 

 
 Parametry topných okruhů a bojlerů modulů topných okruhů a desky topných okruhů se zobrazí 
pouze s připojeným hardwarem. 
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X Parametry 

 
2.2 Parametr A - topné okruhy: 

 

3 možnosti nastavení: 
 Topný okruh není k dispozici 
 Topný okruh s čerpadlem 

 Topný okruh s čerpadlem a motorem směšovače 

 Č. A1 na <Není k dispozici/Nicht vorhanden> => č. A2 až č. A6 skryté 

 stisknutím <JMÉNO/NAME> můžete dát každému topnému okruhu vlastní 
označení (např.: obývák,...) 
Popisuje poměr mezi změnou teploty oběhu a změnou venkovní teploty (viz 
charakteristická topná křivka schématu). 
 Rozsah nastavení: 0,2 ... 3,5 
 Doporučené hodnoty nastavení: 

 Podlahové vytápění: 0,3 ... 1,0 

 Radiátorové vytápění: 1,2 ... 2,0 

 Konvektorové vytápění: 1,5 ... 2,0 
 Přestavení pouze po malých krocích a na delší období Omezení teploty 

oběhu pro topný okruh 1 směrem dolů. 
 V topném provozu nebo provozu poklesu neklesne teplota oběhu pod daný 
limit. 
 Rozsah nastavení: 1 ... 80 °C 
Omezení teploty oběhu pro topný okruh 1 směrem nahoru. 
 V topném provozu nebo provozu poklesu není překročena teplota oběhu. 
 Použití podlahového vytápění: Na ochranu před přehřátím podlahového 

vytápění se musí použít doplňkový elektro-mechanický termostat, který 
přeruší napájení proudem k příslušnému čerpadlu topného okruhu. 

Zadání skutečného času chodu směšovače (viz typový štítek). 
 Časová doba ze zavřeného na otevřený stav  
 Rozsah nastavení: 10 ... 300 s 
4 možnosti nastavení: 
• topný okruh bez dálkového ovládání 
• topný okruh s analogovým dálkovým ovládáním FR25 

• topný okruh s digitálním dálkovým ovládáním FR35 

• topný okruh s digitálním dálkovým ovládáním FR40 

Dálkové ovládání s nastavenými parametry může být namontováno s pokojovým 
čidlem nebo bez něj.  

 Viz „Volitelné dálkové ovládání FR35 / FR40 (digitální) a FR25 
(analogové)” na straně 25. 

Nastavení, co se má zobrazit na dálkovém ovládáním FR35 s nastavenými 
parametry. 
Nastavení, co se má zobrazit na dálkovém ovládáním FR40 s nastavenými 
parametry. 
Aktivujte čerpadlo dálkového vedení (1 nebo 2), pokud běží čerpadlo topného 
okruhu 1. 
Aktivace letního topení na koupání daného topného okruhu. 
 Topný okruh se zapne (podle hodinového programu), pokud má akumulační 

zásobník dostatečnou teplotu. 
 Funguje pouze v poloze volicího spínače „bojler“ 
 u nastavení <ZAP/EIN> se objeví detailní parametry A8a - A8c 

Aktivace programu ohřevu dlažby daného topného okruhu. 

 u nastavení <ZAP/EIN> se objeví detailní parametry A9a - A9f  

 Viz „seznam parametrů - instalatér” na straně 55 
A11: Druhý doplňkový topný okruh (na modulu topného okruhu 0) 
A21, A31: Při použití modulu topného okruhu 1 A41, A51: Při použití modulu 
topného okruhu 2 A61: Při použití desky topného okruhu A Možnosti nastavení: 
Viz A1 „topný okruh 1“ - A9 topný okruh 1 
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2.3 Parametry bojleru: 
 

 

□ U zařízení s bojlerem 1 nastavení na <k dispozici/vorhanden> 

 Aktivována regulace bojleru 1 
 Parametr č. B1 na <Není k dispozici/Nicht vorhanden> 
 také skryté parametry bojleru č. B2 až č. B4 

 stisknutím <JMÉNO/NAME> můžete dát každému bojleru vlastní označení 
(např.: hlavní dům,...) 
 Rozsah nastavení: 1 ... 40 °C 
 Viz „regulace bojleru” na straně 20 
 
Omezení teploty bojleru směrem dolů. 
 Jestliže teplota bojleru klesne pod nastavenou hodnotu, spustí se nabíjení 

bojleru. 
 v nastaveném čase (parametr č. B90) 
 nezávisle na hodinovém programu bojleru (zákaznická rovina č. 1) 
 Rozsah nastavení: 1 ... 80 °C 

 
Aktivace programu na ochranu proti legionelle 
 
 Rozsah nastavení: 10 ... 75 °C 

 Nebezpečí opaření v případě vytékání nesmíchané teplé vody 
 Viz „program na ochranu proti legionelle“ na straně 21 
 
Nastavení časů zapnutí a dnů zapnutí programu na ochranu proti legionelle. 

 Spusťte program na ochranu proti legionelle během času nabíjení bojleru 
 

Aktivujte čerpadlo dálkového vedení (1, 2), pokud běží bojlerové čerpadlo 1. 
 
 
Nastavení cirkulačního čerpadla se může provést pro každý bojler s 
nastavenými parametry v řízení. 
 Viz „cirkulační čerpadla pro teplou vodu” na straně 21 
 
Čas chodu: Čerpadlo běží 180 sec a potom ubíhá čas zastavení na 15 min do 
dalšího taktu. 
 
 
Čas chodu závisí na délce vedení a tepelné ztrátě vedení (izolace). 
 
B11: Při použití modulu topného okruhu 1 
B21: Při použití modulu topného okruhu 2 
B31: Při použití desky topného okruhu A 

Možnosti nastavení: Viz B1 „bojler 1“ - B8 bojler 1 

 
 Viz „přednostní sepnutí bojleru” na straně 23 
 
 

Čas nabíjení bojleru mimo „denní-týdenní režim bojleru (č. 1) 
 pokud je teplota bojleru pod nastavenou hodnotu (parametr č. B3) 

 Viz „regulace bojleru” na straně 20 
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2.4 Parametr C - zásobník 

 

4 možnosti nastavení: podle schématu topení 
 Obtokové čerpadlo 

 Směšovač zpátečky s čerpadlem dálkového vedení1 

 Směšovač zpátečky s nabíjecím čerpadlem zásobníku 

 Směšovač zpátečky s čerpadlem zpátečky (hydr. výhybka) 
 
 

Zadání skutečného času chodu směšovače 
 Časová doba ze zavřeného na otevřený stav 
 Rozsah nastavení: 10 ... 300 s 

 
5 možností nastavení: podle schématu topení 

 není k dispozici 
 zásobník s ventilem topného okruhu 

  u nízkoteplotních topných okruhů (např.: topné okruhy podlahového vytápění a 
vyhřívání stěn) 

 zásobník s čidlem 
  u schématu zásobníku HP3 s regulací vybíjení zásobníku 

 zásobník se dvěma čidly 
  u schématu zásobníku HP4 s regulací nabíjení a vybíjení zásobníku 

 zásobník se třemi čidly 
   u schématu zásobníku HP5 s regulací nabíjení zásobníku (provoz s dílčím 

zatížením) a regulací vybíjení 
 
2 možnosti nastavení: podle schématu topení 

 zásobník / bojler interní 
  akumulační  zásobník s integrovaným bojlerem (spirálou na užitkovou vodu nebo 
externím tepelným výměníkem na užitkovou vodu) 

 zásobník a vedle stojící (externí) bojler 
  u zákaznické regulace rozdílu mezi zásobníkem a bojlerem dejte na „zásobník / bojler 

interní/Puffer / Boiler intern“ 
4 možnosti nastavení: podle schématu topení 

 u stávajícího zásobníku a modulu topného okruhu se může zvolit osazení čidel  
zásobníku 

 zvolte zásobník v kotelně => <čidlo zásobníku - kotel > 

 zvolte zásobník ve vedlejším domě (HKM) => <zásobník čidlo - HKM1/2> 
 
4 možnosti nastavení: podle schématu topení 
 výběr, které čidlo bojleru je integrováno u zásobníku, parametr č. C3 <zásobník/bojler 
interní> 
 
Nastavení požadované teploty zásobníku 
 zobrazení pouze tehdy, pokud je parametr C2 nastaven na <zásobník s 2F/Puffer mit 2F> 

nebo <zásobník s 3F/Puffer mit 3F> 
 zásobník se při požadavku vždy nabije na požadovanou teplotu C4 = 60 °C (čidlo 
zásobníku dole) 
 Rozsah nastavení: 20 ... 80 °C 
 
Nastavení požadované teploty kotle při nabíjení zásobníku 
 zobrazení pouze tehdy, pokud je parametr C2 nastaven na <zásobník s 2F/Puffer mit 2F> 

nebo <zásobník s 3F/Puffer mit 3F> 
 při nabíjení zásobníku se 2 nebo 3 čidly je kotel vždy provozován na této teplotě C4a = 78 
°C 
 Rozsah nastavení: 20 ... 100 °C 
 
 
<Nastavení času nucené nabíjení zásobníku 
 zobrazení pouze tehdy, pokud je parametr C2 nastaven na <zásobník s 2F/Puffer mit 2F> 

nebo <zásobník s 3F/Puffer mit 3F> 
 nucené nabíjení zásobníku v nastavený čas a aktivovaná požadovaná teplota C4 = 60 °C 

(čidlo zásobníku dole) 
 např. pro pokrytí špiček ráno (např.: 04:00 - 10:00 hod) 
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Nastavení požadované teploty kotle -  u aktivního, externího topného okruhu 
 jestliže se změní hodnota a parametr C7 je dán na <externí čerpadlo/externe Pumpe>, 

musí se nastavit také servisní parametr L5 = 50 °C 
  L5 cca 5 - 10 °C v C6a 
 
2 možnosti nastavení: podle schématu topení 

 Čerpadlo externí topný okruh 
  Kotel se ohřeje na teplotu nastavenou v parametru C6a 
  Externí čerpadlo topného okruhu se zapne při teplotě uvolnění (parametr L5) 

 Čerpadlo dálkového vedení 
   Čerpadlo dálkového vedení běží, pokud se zapne čerpadlo topného okruh, resp. 

bojlerové čerpadlo s nastavenými parametry na „dálkové vedení“ 
 
Nastavení, zda je externí topný okruh přiřazen k čerpadlu dálkového vedení 1 nebo 2 
   Čerpadlo dálkového vedení běží, pokud běží jedno z přiřazených čerpadel 
 

 
2.5 Parametr D - všeobecně 

 

Výběr možnosti zobrazení při připojeném HKM 0 

 Parametr č. D1b při připojeném HKM 1 

 Parametr č. D1c při připojeném HKM 2 
 
Venkovní teplota pod nastavenou hodnotou 

  všechna čerpadla topného okruhu zapnuta (směšovač zůstane „zavřený“) 

  Topné okruhy se směšovačem jsou regulovány na teplotu č. D3. 

 Viz „funkce antifrost” na straně 24 
 
Teplota oběhu (u topných okruhů se směšovačem) pod nastavenou hodnotou 

  Směšovač topných okruhů „Otevřít/Öffnen“ 

 
Okamžik přepnutí, kdy se přepne logika poklesu související s venkovní teplotou z nočního na 
denní nastavení (parametry 12, 13). 
 Viz „venkovní teplota - odpojení” na straně 23 
 
3 možnosti nastavení: 

 není k dispozici 
 sání popela s popelnicí 
 sání popela bez popelnice 

 
Automatické sání popela se provádí pouze v nastaveném čase 
  rušivé zvuky během odpopelnění a čištění 
 
 
 
Automatické odpopelnění  a čisticí zařízení se provádějí pouze v nastaveném čase 
  podle paliva s nastavenými parametry 

 pelety  = > D5s 
  rušivé zvuky během odpopílkování a čištění 
 
Letní odpojení: Venkovní teplota klesne pod 16 °C (parametr č. 11) 
 Jestliže je doba na vypnutí zařízení (pokles) nyní menší než 2 hodiny, 
  kotel se nezapne 
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Automatická změna hodin z letního času na zimní. 
 
 
Zobrazení denního nebo týdenního režimu v zákaznické rovině. 
 Viz „menu „týdenní režim“, „denní režim“” na straně 19 ^ 
  Denní režim: Topné okruhy a bojlery na denní režim 
  Týdenní režim: Topné okruhy na týdenní režim, bojlery na denní režim 
  Týdenní režim pro topný okruh + bojler: Topné okruhy a bojlery na týdenní režim 
 
Počet bloků, které mají být nastavena na týdenní režim v zákaznické rovině. 
  Rozsah nastavení: 1 ... 7 
 
 
aktivuje sepnutí režimu dovolené pro dobu dovolené nastavenou v zákaznických parametrech 
č. 16 e 
 všechny topné okruhy společně nebo odděleně (parametr č. D11a) 
 
Venkovní teplota - hodnoty odpojení lze nastavit jednotlivě pro každý topný okruh. 
Stejná hodnota odpojení pro všechny topné okruhy 
 Viz „venkovní teplota - odpojení” na straně 23 
 
Není nutné venkovní čidlo 
 <není k dispozici/nicht vorhanden> u aktivních, externích topných okruhů 
 
 
Monitorování teploty podávacích šneků má nastavené parametry sériově 
 
 
Jestliže je nutné monitorování teploty paliva skladovacích prostor (TÜB) (předpis TRVB u 
zařízení na štěpky pouze v Rakousku), musí se aktivovat 
 Parametr č. D21a u dvojitého prostorového vynášení 
 

Nastavení, zda se má zobrazit rovina „informace / průběh“ 
 
 
 
Nastavení, zda je k dispozici ModBus (aktivován) 
 
 
 
Nastavení provozního režimu zařízení na pelety 

 Mezizásobník se plní manuálně 

 Mezizásobník se plní automaticky prostorovým šnekem a sací turbínou 

 Zařízení se plní automaticky přímým šnekem 

 Zařízení se plní automaticky bodovým odsáváním 
Nastavení počtu pozice přepnutí 
 nutné pouze u automatické přepínací jednotky 

□ 2, 3, 4násobné 
 
Nastavení, za kolik dní automatická přepínací jednotka změní odsávací pozici 
 Rozsah nastavení: 0 ... 990 dní 

 
2.6 Parametr  E - jazyky 

 
Výběr specifického jazyka pro daný stát 
(volitelně) němčina 
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3 Seznam parametrů - zákazník 
Vynulování všech parametrů na nastavení ze závodu: 
<Nastavení/EinsteMen> - <Servis/Service> - <Funk. sondy/Sondefunk.> - <Č. Z4 Werksparametr 
laden> 
 
Menu Popis Závodní Skutečné Skutečné 

Modul topného okruhu 0 

Č. 1 Bojler 1 denní režim 
ZAP 17:00 00:00 
VYP 20:00 00:00 

  

při nastavení parametrů „týdenní režim" (bod menu D9 v nastavení pro instalatéry) 

Č. 1a Bojler 1 
PoÚtStrČtPáSoNe 
ZAP 17:00 00:00 
VYP 20:00 00:00 

  

Č. 1b Bojler 1 všechno vypnuto   

C. 2 Bojler 1 požadovaná teplota 60°   

C. 2a Bojler 1 cirkulační čerpadlo 
ZAP 17:00 00:00 
VYP 20:00 00:00 

  

Č. 3 Topný okruh 1 denní hodiny 
ZAP 6:00 15:00 
VYP 9:00 22:00 

  

při nastavení parametrů „týdenních hodin" (bod menu D9 v nastavení pro instalatéry) 

Č. 3a Topný okruh 1 
Po Út Stř Čt Pá So ... 
ZAP 6:00 15:00 
VYP 9:00 22:00 

  

C. 3b Topný okruh 1 
 .......................... Ne 
ZAP 6:00 0:00 
VYP 22:00 0:00 

  

Č. 4 Topný okruh 1 denní pok. tepl. 20°   

Č. 5 Topný okruh 1 pokles pok. tepl. 16°   

Č. 6 Topný okruh 2 denní režim 
ZAP 6:00 15:00 
VYP 9:00 22:00 

  

při nastavení parametrů „týdenní režim" (bod menu D9 v nastavení pro instalatéry) 

Č. 6a Topný okruh 2 
Po Út Stř Čt Pá So 

ZAP 06:00 15:00 VYP 
09:00 22:00 

  

Č. 6b Topný okruh 2 
 .......................... Ne 
ZAP 6:00 0:00 
VYP 22:00 0:00 

  

Č. 7 Topný okruh 2 denní pok. tepl. 20°   

Č. 8 Topný okruh 2 pokles pok. tepl. 16°   

Č. 9 Plnění automaticky a v době sání ZAP 08:00 00:00 19:00 
00:00 

  

 

Topný okruh - deska A 

HP 1 Bojler A denní režim 
ZAP 17:00 0:00 
VYP 20:00 0:00 

  

HP 2 Bojler A požadovaná teplota  60°   

HP 3 Topný okruh A denní režim 
ZAP 6:00 15:00 
VYP 9:00 22:00 

  

HP 4 Topný okruh A denní pok. tepl. 20°   

HP 5 Topný okruh A pokles pok. tepl. 16°   

 
Modul topného okruhu 1 

H 1 Bojler 2 denní režim 
ZAP 17:00 00:00 VYP 
20:00 00:00 

  

H 2 Bojler 2 požadovaná teplota 60°   

H 3 Topný okruh 3 denní režim 
ZAP 6:00 15:00 VYP 9:00 
22:00 

  

H 4 Topný okruh 3 denní pok. tepl. 20°   

H 5 Topný okruh 3 pokles pok. tepl. 16°   

H 6 Topný okruh 4 denní režim 
ZAP 6:00 15:00 VYP 9:00 
22:00 

  

H 7 Topný okruh 4 denní pok. tepl. 20°   

H 8 Topný okruh 4 pokles pok. tepl. 16°   
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Modul topného okruhu 2 

H 11 Bojler 3 denní režim 
ZAP 17:00 00:00 
VYP 20:00 00:00 

  

H 12 Bojler 3 požadovaná teplota 60°   

H 13 Topný okruh 5 denní režim 
ZAP 6:00 15:00 
VYP 9:00 22:00 

  

H 14 Topný okruh 5 denní pok. tepl. 20°   

H 15 Topný okruh 5 pokles pok. tepl. 16°   

H 16 Topný okruh 6 denní režim 
ZAP 6:00 15:00 
VYP 9:00 22:00 

  

H 17 Topný okruh 6 denní pok. tepl. 20°   

H 18 Topný okruh 6 pokles pok. tepl. 16°   

 

Nastavením parametrů „oddělené odpojení dle venkovní teploty/Außentemperaturabschaltung getrennt“ (zóna pro instalatéry č. D12) se mohou 
nastavit různé teploty na topný okruh. 
Č. 11 Topení vypnuto nad venkovní teplotu. 16°   

Č. 12 všechny topné okruhy vypnuty při denním poklesu 8°   

Č. 13 všechny topné okruhy vypnuty při nočním poklesu -5°   

Nastavením parametrů „Vnější teplota denní/n./Außentemp. Tag/N.“ (servisní rovina č. M10) se mohou nastavit odpojení dle venkovní teploty i 
pro externí topný okruh. 
Č. 15 Odpojení - dovolená není aktivní   

Č. 16 Odpojení - dovolená od... - do...   

Č. 18 Odsávání popela není aktivní   

Č. 20 Datum / čas    

 



HARGASSNER Heiztechnik mit Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at 

 
Parametr X 

 
4 Seznam parametrů - instalatér 
 Menu Popis Závodní Skutečné 

To
pn

ý 
ok

ru
h 

1 

A 1 Topný okruh 1 se směšovačem  

A 2 TO 1 strmost  1.60  

A 3 TO 1 tepl. oběhu Min 30°  

A 4 TO 1 tepl. oběhu Max. 70°  

A 5 TO 1 čas chodu směšovače 90s  

A 6 TO 1 dálkové ovládání není k disp.  

A 6a TO 1 dálkové ovládání s pokojovým 
čidlem 

 

A 6b Zobrazení pokojový termostat 
TO 1 

Bojler 1  

A 7 TO 1 dálkové vedení žádné dál. ved.  

A 8 Letní topení pro koupání HK 1 vyp  

A 8a TO 1 minimální teplota 
zásobníku 

60°C  

A 8b Topný okruh 1 
ZAP 06:00 18:00 
VYP 09:00 21:00 

 

A 8c Topný okruh 1 požadov. oběh 30°C  

A 9 Top. dlažby TO 1 vyp  

A 9a Top. dlažby TO 1 požad. nárůst 
oběhu 

5°  

A 9b Top. dlažby TO 1 pož. snížení 
oběhu 

10°  

A 9c Dlaž. TO 1 nárůst po 1 dni  

A 9d Top. dlažby TO 1 požad. oběh 
min. 

20°  

A 9e Top. dlažby TO 1 požad. oběh 
max. 

45°  

A 9f Dlaž. TO 1 pož. oběh max. čas 
udržení 

4 dny  

 

 Menu Popis Závodní Skutečné 

To
pn

ý 
ok

ru
h 

4 

A 31 Topný okruh 4 není k disp.  

A 32 TO 4 strmost 1.60  

A 33 TO 4 tepl. oběhu Min 30°  

A 34 TO 4 tepl. oběhu Max. 70°  

A 35 TO 4 čas chodu směšovače 90s  

A 36 TO 4 dálkové ovládání není k disp.  

A 36a TO 4 dálkové ovládání s pokojovým 
čidlem 

 

A 36b Zobrazení pokojový termostat 
TO 4 

Bojler 1  

A 37 TO 4 dálk. vedení  žádné dál. ved.  

A 38 Letní topení pro koupání TO 4 vyp  

A 38a TO 4 min. tepl zásobníku 60°C  

A 38b Topný okruh 4 
ZAP 06:00 18:00 
VYP 09:00 21:00 

 

A 38c TO 4 požad. oběh 30°C  

A 39 Top. dlažby TO 4 vyp  

A 39a-f Top. dlažby Parametr TO 4 dle závodu  
 

To
pn

ý 
ok

ru
h 

2 

A 11 Topný okruh 2 není k disp.  

A 12 TO 2 strmost 1.60  

A 13 TO 2 tepl. oběhu Min 30°  

A 14 TO 2 tepl. oběhu Max. 70°  

A 15 TO 2 čas chodu směšovače 90s  

A 16 TO 2 dálkové ovládání není k disp.  

A 16a TO 2 dálkové ovládání s pokojovým 
čidlem 

 

A 16b Zobrazení pokojový termostat TO 
2 

Bojler 1  

A 17 TO 2 dálk. vedení žádné dál. ved.  

A 18 Letní topení pro koupání TO 2 vyp  

A 18a TO 2 min. teplota zásobníku 60°C  

A 18b Topný okruh 2 
ZAP 06:00 18:00 
VYP 09:00 21:00 

 

A 18c Topný okruh 2 pož. oběh 30°C  

A 19 Top. dlažby TO 2 vyp  

A 19a-f Top. dlažby Parametr TO 2 dle závodu  
 

To
pn

ý 
ok

ru
h 

2 

A 41 Topný okruh 5 není k disp.  

A 42 TO 5 strmost 1.60  

A 43 TO 5 tepl. oběhu Min 30°  

A 44 TO 5 tepl. oběhu Max. 70°  

A 45 TO 5 čas chodu směšovače 90s  

A 46 TO 5 dálkové ovládání není k disp.  

A 46a TO 5 dálkové ovládání s pokojovým 
čidlem 

 

A 46b Zobrazení pokojový termostat 
TO 5 

Bojler 1  

A 47 TO 5 dálk. vedení žádné dál. ved.  

A 48 Letní topení pro koupání HK 5 vyp  

A 48a TO 5 min. tepl. zásobníku 60°C  

A 48b Topný okruh 5 
ZAP 06:00 18:00 
VYP 09:00 21:00 

 

A 48c TO 5 požad. oběh 30°C  

A 49 Top. dlažby HK 5 vyp  

A 49a-f Top. dlažby Parametr HK 5 ze závodu  
 

  

To
pn

ý 
ok

ru
h 

3 

A 21 Topný okruh 3 není k disp.  

A 22 TO 3 strmost 1.60  

A 23 TO 3 tepl. oběhu Min 30°  

A 24 TO 3 tepl. oběhu Max. 70°  

A 25 TO 3 čas chodu směšovače 90s  

A 26 TO 3 dálkové ovládání není k disp.  

A 26a TO 3 dálkové ovládání s pokojovým 
čidlem 

 

A 26b Zobrazení pokojový termostat TO 
3 

Bojler 1  

A 27 TO 3 dálk. vedení žádné dál. ved.  

A28 Letní topení pro koupání TO 3 vyp  

A 28a TO 3 min. tepl. zásobníku 60°C  

A 28b Topný okruh 3 
ZAP 06:00 18:00 
VYP 09:00 21:00 

 

A 28c Topný okruh 3 pož. oběh 30°C  

A 29 Top. dlažby TO 3 vyp  

A 29a-f Top. dlažby Parametr TO 3 dle závodu  
 

T
op

ný
 o

kr
uh

 6
I 

A 51 Topný okruh 6 není k disp.  

A 52 TO 6 strmost 1.60  

A 53 TO 6 tepl. oběhu Min 30°  

A 54 TO 6 tepl. oběhu Max. 70°  

A 55 TO 6 čas chodu směšovače 90s  

A 56 TO 6 dálkové ovládání není k disp.  

A 56a TO 6 dálkové ovládání s pokojovým 
čidlem 

 

A 56b Zobrazení pokojový termostat 
TO 6 

Bojler 1  

A 57 TO 6 dálk. vedení žádné dál. ved.  

A 58 Letní topení pro koupání TO 6 vyp  

A 58a TO 6 min. tepl. zásobníku 60°C  

A 58b Topný okruh 6 
ZAP 06:00 18:00 
VYP 09:00 21:00 

 

A 58c TO 6 požad. oběh 30°C  

A 59 Top. dlažby TO 6 vyp  

A 59a-f Top. dlažby Parametr TO 6 dle závodu  
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X Parametry 

 
 
 Menu Popis Závodní Skutečné 

To
pn

ý 
ok

ru
h 

A
 

A 61 Topný okruh A není k disp.  

A 62 TO A strmost  1.60  

A 63 TO A tepl. oběhu Min 30°  

A 64 TO A tepl. oběhu Max. 70°  

A 65 TO A čas chodu směšovače 90s  

A 66 TO A dálkové ovládání  není k disp.  

A 66a TO A dálkové ovládání s pokojovým 
čidlem 

 

A 66b Zobrazení pokojový termostat  
TO A 

Bojler 1  

A 67 TO A dálkové vedení  žádné dál. ved.  

A 68 Letní topení pro koupání TO A vyp  

A 68a TO A min. tepl. zásobníku 60°C  

A 68b Topný okruh A 
ZAP 06:00 18:00 
VYP 09:00 21:00 

 

A 68c TO A požad. oběh 30°C  

A 69 Top. dlažby TO A vyp  

A 69a-f Top. dlažby Parametr TO A dle závodu  

 
 Menu Popis Závodní Skutečné 

B
o
jle

r 
1

 

B 1 Bojler 1 k dispozici   

B 2 Bojler 1 tepl. rozdíl - sepnutí 6°  

B 3 Bojler 1 minimální tepl. 40°  

B 4 Ochrana proti legionelle VYP  

B 5 Ochrana proti legionelle - 
požad. tepl. 

70°  

B 
6 

Ochrana proti legionelle - čas 
uvolnění 

Po-17:00  

B 7 Bojler 1 dálkové vedení žádné dál. ved.  

B 8 Cirkulační čerpadlo bojler 1 není k disp.  

B 8a 
Cirkulační čerpadlo bojler 1 čas 
chodu 

180 sec 
 

B 8b 
Cirkulační čerpadlo bojler 1 čas 
zastavení 15 min. 

 

 

 Menu Popis Závodní Skutečné 
B

o
jle

r 
A

 

B 31 Bojler A není k disp.  
B 32 Bojler A tepl. rozdíl - sepnutí 6°  

B 33 Bojler A minimální tepl. 40°  

B 34 Ochrana proti legionelle VYP  

B 35 Ochrana proti legionelle - požad. tepl. 70°  

B 36 Ochrana proti legionelle - čas uvolnění Po-17:00  

B 37 Bojler A dálkové vedení žádné dál. 
ved. 

 

B 38 Cirkulační čerpadlo bojler A není k disp.  
B 38a Cirkulační čerpadlo bojler A čas chodu 180 sec  

B 38b 
Cirkulační čerpadlo bojler A čas 
zastavení 15 min. 

 

 

B
o
jle

r 
2

 

B 11 Bojler 2 není k disp.  

B 12 Bojler 2 tepl. rozdíl - sepnutí 6°  

B 13 Bojler 2 minimální tepl. 40°  

B 14 Ochrana proti legionelle VYP  

B 15 Ochrana proti legionelle - 
požadovaná teplota  

70°  

B 16 
Ochrana proti legionelle - čas 
uvolnění Po-18:00 

 

B 17 Bojler 2 dálkové vedení žádné dál. ved.  
B 18 Cirkulační čerpadlo bojler 1 není k disp.  

B 18a 
Cirkulační čerpadlo bojler 1 čas 
chodu 

180 sec 
 

B 18b 
Cirkulační čerpadlo bojler 1 čas 
zastavení 15 min. 

 

 

B
o
jle

r 
3

 

B 21 Bojler 3 není k disp.  

B 22 Bojler 3 tepl. rozdíl - sepnutí 6°  

B 23 Bojler 3 minimální tepl. 40°  

B 24 Ochrana proti legionelle VYP  

B 25 Ochrana proti legionelle - 
požadovaná teplota 

70°  

B 
26 

Ochrana proti legionelle - čas 
uvolnění 

Po-19:00  

B 27 Bojler 3 dálkové vedení žádné dál. ved.  
B 28 Cirkulační čerpadlo bojler 3 není k disp.  

B 28a 
Cirkulační čerpadlo bojler 3 čas 
chodu 

180 sec 
 

B 28b 
Cirkulační čerpadlo bojler 3 čas 
zastavení 15 min. 

 

 

B
 1

-A
 B 

60 
Bojler  - přednostní sepnutí ZAP  

B 90 Uvolnění všech tepl. bojleru Min. ZAP 06:00 
VYP 22:00 

 

 

 Menu Popis Závodní Skutečné 

Zá
so

bn
ík

 

C 1a Kotlový směšovací uzel 

Směšovač 
zpátečky + 
čerpadlo 
zásobníku 

 

C 1b Čas chodu směšovače 
zpátečky 

140 sec  

C 
2 

Provoz zásobníku nebo 
externího tepla 

není k disp.  

C 3 Zásobník / bojler Bojler externí  

C 3a Čidlo zásobníku Kotel  

C 4 Zásobník - požadovaná teplota 60°  

C 4a Nabíjení zásobníku - pož. tepl. 
kotle 

78°  

C 5 Nucené nabíjení zásobníku / 
denní hodiny 

- - : - -  

C 6 Požad. tepl. kotle externí HK 69°  

C 7 
Výstup čerpadla 
(Ext./ čerpadlo na velkou 
vzdálenost 2) 

není k disp. 
 

C 
8 

externí topný okruh na dálkové 
vedení 

žádné dál. ved.  

C 9 Externí teplo není k disp.  
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Parametr X 

 
 Menu Popis Závodní Skutečné 

V
še

ob
ec

ně
 

D 1a-c HKM dotykový 0, 1, 2 displej Výběrové okno  

D 
2 

Antifrost čerpadla zapnout pod 
venk. tepl. 

1°  

D 3 Antifrost požadovaná teplota 
oběhu 

7°  

D 4 Přepnutí denního poklesu 06:00-22:00  

D 5a Odsát popel není k disp.  

D 5b Uvolnění odsání popela 
ZAP 06:00 0:00 
VYP 22:30 0:00 

 

D 5s Uvolnění čisticí zařízení pelety  ZAP 0:00 0:00 
VYP 24:00 00:00 

 

D 7 všechny top. okr. letní odpoj. 
Doba uzavření 

120min  

D 8 Přepnutí na letní čas autom.  

D 9 Denní / týdenní režim  Denní hodiny  

D 10 Zobr. bloky týdenní hodiny 2  

D 11 Uvolněno sepnutí - dovolená Ne  

D 11a Odpojení - dovolená 
všechny topné 
okruhy společně  

 

D 12 Venkovní teplota - odpojení všechny topné 
okruhy společně 

 

D 13 Vnější čidla k dispozici  

D 20 
ETÜ - monitorování teploty 
podávacího šneku 

není k disp.  

D 21 
TÜB - monitorování teploty 
skladu paliva není k disp. 

 

D 23 informace / průběh  
Ne 
Zobrazení 

 

D 24 ModBus aktivován Ne  

D 31 Provozní režim  dle typu  

D 31a Přepínací jednotka není k disp.  

D 31b 
Změna pozice přepínací 
jednotky za: 10 dní 

 

E 1 Jazyk němčina  
 

Menu Popis Závodní Skutečné 

K
as

ká
da

 

F 1 Kaskáda není k disp. 
 

F
 2 Kaskáda - adresa A  

F 3 Kaskáda - priorita P1  

F 4 Kaskáda - zásobník  
Zásobník 
(bojler interní) 

 

F 5 Kaskáda - uvolnění topný 
okruh  

Tepl. kotel   

F
 6 

Kaskáda - počet 
následujících kotlů 

1 
 

F 7 
Kaskáda - min. převýšení 
času chodu 

10h 
 

F 
8 

Kaskáda - max. převýšení 
času chodu 

30h  

F 9 Kaskáda - max. výkon  90%  

F 
10 

Kaskáda - max. čas chodu 
plné zatížení 

30 min.  

F 11 
Kaskáda - max. čas chodu 
min. výkon  60 min. 

 

F 
12 

Kaskáda - reset čas chodu 
plné zatížení 

1 min.  

F 13 Kaskáda - max. odchylka 
kotel / výhybka 

8 °C  

F 14 Kaskáda - limit venk. tepl. 2 
kotle ZAP 

0 °C  

F 15 Kaskáda - limit venk. tepl. 3 
kotle ZAP 

-10 °C  

F 16 Kaskáda - limit venk. tepl. 4 
kotle ZAP 

-20 °C  

F 17 
Kaskáda - počet ZAP kotlů 
externí požadavek  0 

 

F 18 Kaskáda - kotel požadovaná 
teplota při poruše CAN 

75 °C  

F 19 Kaskáda reset kaskády Ne  
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X Parametry 

 
5 Seznam parametrů - servis 
 

Hodnoty v závorkách (...) se vztahují k ECO-PK 100-120 
 

Menu Popis Závodní Menu Popis Závodní 

J
 -

 G
S

M
 J1 Čas čekání SMS alarm 5 min J3 Čas na potvrzení 10 min 

J2 GSM modul reset Ne J4 Auto reset GSM Auto reset JA 

 

K
 -

 k
o

te
l 

 

K1 Kotel výkonné hoření min. výkon  50 % K14 Kotel teplota spalin porucha v  

K2 Regulátor výkonné hoření max. výkon  100 % K15 Kotel čas teplota spalin porucha  15 min 

K3s Kotel odtah otáčky 100% výkon pelety  Viz seznam dole  K29 Kotel max. teplota desky překročena 60 °C 

K10 Kotel minimální teplota s obtokem 75 °C K30 Kotel tl. (kominík) požadovaná teplota  78 °C 

K10a Kotel minimální teplota 78 °C K31 Kotel tl. (kominík) čas chodu 120 min 

K11 Kotel maximální teplota 85 °C K32 
Kotel tl. (kominík) čas chodu max. výkon plné 
zatížení 100 % 

K12 Teplota kotle rozdíl - spínání 6 °C K32a 
Kotel tl. (kominík) čas chodu max. výkon dílčí 
zatížení 50 % 

K13 Kotel požadovaná teplota převýšení 4 °C K40 Kotel omezení výkonu při poruše 60 % 

 

L
 –

 če
rp

ad
la

 

L1 
Čerpadla čerpadlo dálkového vedení 1 
teplota uvolnění   L7 

Čerpadla bojlerové čerpadlo 2 teplota 
uvolnění 63 °C 

L2 
Čerpadla čerpadlo dálkového vedení 2 
teplota uvolnění  L7a 

Čerpadla bojlerové čerpadlo 3 teplota 
uvolnění  

L3 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 1 teplota 
uvolnění   L7b 

Čerpadla bojlerové čerpadlo A teplota 
uvolnění  63 °C 

L4 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 2 teplota 
uvolnění 61 °C L10 Zpátečka minimum  

L4a 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 3 teplota 
uvolnění  L10a Zpátečka rozpětí Viz seznam dole 

L4b 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 4 teplota 
uvolnění 63 °C L10b Zpátečka rozpětí rozsah autom. nastavení 5 

L4c 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 5 teplota 
uvolnění  L10c Čerpadlo zpátečky teplota uvolnění  52 °C 

L4d 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 6 teplota 
uvolnění 63 °C L11 Kotlový směšovací uzel porucha pod  

L4e 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu A 
teplota uvolnění   L12 

Zpátečka čas pro porucha kotlový směšovací 
uzel 

60 min 

L4i 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 1 teplota 
uvolnění 30 °C L12a Směšovač zpátečky - interval 10 sec 

L4j 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 2 teplota 
uvolnění 31 °C L12b 

Směšovač zpátečky čas dodatečného 
nastavení (Tn) 15 sec 

L4k 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 3 teplota 
uvolnění 32 °C L12c Zpátečka  minimální čas chodu směšovače 0,8 sec 

L4l 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 4 teplota 
uvolnění 33 °C L12d Směšovač zpátečky otevřít při prvním rozjetí 30 % 

L4m 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 5 teplota 
uvolnění 32 °C L13 Čerpadlo zpátečky typ Čerpadlo top. HE 

L4n 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu 6 teplota 
uvolnění 33 °C L20 Zpátečka regulátor pož. Kp zpát. 1 

L4o 
Čerpadla čerpadlo topného okruhu A 
teplota uvolnění 32 °C L21 Zpátečka regulátor pož. Tn zpát. 1000 sec 

L5 
Čerpadla externí topný okruh teplota 
uvolnění   L22 Zpátečka regulátor pož. Tv zpát. 0 sec 

L6 
Čerpadla bojlerové čerpadlo 1 teplota 
uvolnění  L24 Zpátečka zásobník střed. požadované  
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Parametr X 
 

Menu Popis Závodní Menu Popis Závodní 

M
 -

 to
pn

é 
ok

ru
hy

 

M1 všechna čerpadla topných okruhů zapnout přes 
teplotu kotle 

92 °C M8 Topný okruh 1 minimální čas chodu směšovače 0,3 sec 

M1a všechny topné okruhy venkovní teplota při 
bezpečnostním sepnutí 

-10 °C M9 Topný okruh 2 minimální čas chodu směšovače 0,3 sec 

M2 
všechny topné okruhy využití zbytkového tepla 
do kotle pod 

40 °C M9a Topný okruh 3 minimální čas chodu směšovače 0,3 sec 

M3 všechny topné okruhy převýšení kotle dle 
teploty oběhu  

10 °C M9b Topný okruh 4 minimální čas chodu směšovače 0,3 sec 

M4 Topný okruh 1 faktor prostorové ovlivnění 
dálkové ovládání  

1 M9c Topný okruh 5 minimální čas chodu směšovače 0,3 sec 

M5 Topný okruh 2 faktor prostorové ovlivnění 
dálkové ovládání 

1 M9d Topný okruh 6 minimální čas chodu směšovače 0,3 sec 

M5a Topný okruh 3 faktor prostorové ovlivnění 
dálkové ovládání 

1 M9e Topný okruh A minimální čas chodu směšovače 0,3 sec 

M5b Topný okruh 4 faktor prostorové ovlivnění 
dálkové ovládání 

1 M10 externí top. okr. TO bez venk. tepl. 

M5c Topný okruh 5 faktor prostorové ovlivnění 
dálkové ovládání 

1 M11 všechny topné okruhy součinitel proporcionality 100 % 

M5d Topný okruh 6 faktor prostorové ovlivnění 
dálkové ovládání 

1 M12 všechny topné okruhy rozdílná teplota pro 
směšovač  

1 °C 

M5e Topný okruh A faktor prostorové ovlivnění 
dálkové ovládání 

1 M20 všechny topné okruhy redukce směšovače 
rozdíl uvolnění 

0 °C 

M7 všechny topné okruhy zpoždění poklesu 15 min    

 

N
 -

 b
o

jl
e
r 
 

N1 
všechny bojlery bojlerové čerpadlo zapnout při 
teplotě kotle nad 

90 °C 
 

N5 
všechny bojlery převýšení kotle ochrana proti 
legionelle 

5 °C 

N2 
všechny bojlery rozdílná teplota pro bojlerové 
čerpadlo 

1 °C N6 všechny bojlery 
zbytkové 

teplo 
víckrát 

N3 všechny bojler přednost bojleru faktor 1 N7 
všechny bojler převýšení kotle při nabíjení 
bojleru 

10 °C 

N4 
všechny bojler bojlerové čerpadlo doběh 
zbytkové teplo 

5 °C 
  

 

 

O
 -

 z
ás

ob
ní

k 
 

O1 
Zásobník převýšení topný okruh požadovaná 
teplota  

5 °C O8 Stupeň naplnění zásobníku referenční teplota 75 °C 

O2 
Zásobník rozdíl sepnutí topný okruh 
požadovaná teplota  5 °C O9 Zásobník bojler rozdíl regulace ZAP 

O3 Zásobník převýšení teplota bojleru 5 °C O10 Externí teplot teplota zapnutí 60 °C 

O4 Zásobník rozdíl sepnutí bojler teplota 1 °C O11 Externí teplo rozpětí 2 °C 

O5 Zásobník zásobní kotle teplota soklu 58 °C O12 Externí teplo čas uzavření 15 min 

O6 Zásobník rozdílová teplota 5 °C O13 
Zásobník využití zbytkového teplota do teploty 
kotle pod 

65 °C 

O7 Čerpadlo zásobníku zapnout rozpětí tepla kotle 5 °C    
 

P
- 

za
pa

lo
vá

ní
  

P1 Překročení času zapalování 25 min P40 RGT přechod výkonného hoření 100 °C 

P2s Požadov. žárové lože při zapalování pelety  35° P41 Teplota spalin nárůst 20 °C 

P3 Odtah max. při  zapalování ZAP 75 % P42 O2 Max při přechodu LB 16 % 

P4 Podtlak požad. při zapalování  105 Pa P43 čas O2 Max při přechodu LB 10 sec 

P5 Hystereze úroveň žárového lože 1 ° P44 Primární vzduch při přechodu výkonné hoření 100 % 

P6 Odtah při zapalování 90 % P45 Rampa přechod výkonného hoření 120 sec 

P7 
Čas ohřevu zapalování 0 sec P50 

Čerpané množství zapalování při def. GBF 
(čidlo žár. lože)  40 % 

P10 druhý pokus zapalování po 7 min P51 Čas podávání zapalování při def. GBF 180 sec 

P11 GBF převýšení 5 ° P60 max. O2 pokles pro PLK zavř. -0,2 % 

P12 Podtlak převýšení 10 Pa P61 PLK zavř. pro 10 sec 

P30 Zapalování zapnout při O2 > 20 % P62 Interval pro max. pokles O2  10 sec 

P31 Delta O2 zapalování vypnout 1 %    
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X Parametry 
 

Menu Popis Závodní Menu Popis Závodní 

Q
 -

 v
yn

áš
en

í p
op

el
a 

Q0 Odpopíelnění start ne Q21s Rošt otáčení pelety  1 

Q1 Minimální čas chodu výkonné hoření 60 min Q22 Zastavení pro odpopíl. velké 120 min 

Q2s Maximální čas chodu výkonné hoření pelety  300 min Q23s Počet do nuceného odpopílkování velké, pelety 10 

Q3s Čas vyhoření pelety  20Min Q25 Maximální proud motoru otočného roštu 160 mA 

Q4s Odtah maximum při vyhoření pelet  90 (100) % Q26 Motor roštu čas zpátečky  10 sec 

Q10s Iniciátor popel impulzy pelety  14 Q30 Otevření roštu 0 ° 

Q11 max. proud motoru odpopílkování  2,5 A Q50 Čištění odsávání popela po odpopílkování  1x 

Q11a max. proud motoru odpopílkování  1~ 3,2 A Q51s Čas odsávání popela pelety  90 sec 

Q12 Jmenovitý proud motoru odpopelnění 1,2 A Q52 Odtah při odsávání popela 30 % 

Q12a Jmenovitý proud motoru odpopelnění 1~ 2 A Q53 Počet odsávání popela pro odpopílkování  1 

Q20s Prodlení otočení roštu pelety  20 sec    

 

R
 -

 p
od

áv
ac

í j
ed

no
tk

a 
/ p

ro
st

or
ov

é 
vy

ná
še

ní
  

R1s Podávání žhavé vrstvy  požad. hodnota pelety  50 ° R27 Přepínací jednotka minimální rychlost 0,3 

R2 Podávání čas varování čerpané množství  45 min R28a Přepínací jednotka poz.1 požad. 6 

R10 Podávání max. proud motoru podávání  0,8 A R28b Přepínací jednotka poz. 2 požad. 71 

R11 Podávání jmenov. proud motoru podávání 0,5 A R28c Přepínací jednotka poz. 3 požad. 136 

R13 Podávání max. čas zpátečky podávání  5 sec R28d Přepínací jednotka poz. 4 požad. 200 

R16 Podávání max. proud motoru komory 1,7 A R30s Faktor čerpané množství prostor. podáv.  pelety 100 % 

R17 Podávání jmen. proud motoru komory 1,2 A R40h 
Prostorový šnek RAS maximální proud motoru 
Ra (RAS) 

3,2A 

R20s Takt podávání pelet 30 sec R40i 
Prostorový šnek RAD maximální proud motoru 
Ra (RAD) 

1,6A 

R21 Plnění automaticky čas chodu šneku pro sání 90 min R41h 
Prostorový šnek RAS jmenovitý proud motoru 
Ra (RAS) 

2,0A 

R22 Plnění RAS maximální čas plnění 25 min R41i 
Prostorový šnek RAD jmenovitý proud motoru 
Ra (RAD) 

0,8A 

R22a Plnění RAD maximální čas plnění 10 min R42 Čas zpátečky prostorové vynášení  5 sec 

R23 Prostorové vynášení prodleva při sání 5 sec R60 Podávání redukce u GBF nad požadov. 15° 

R24 Plnění RAS čas doběhu sání 10 sec R61 Podávání čas přeplnění 30 sec 

R25 Plnění RAS prodlení hlásič stavu plnění 5 sec R62 Podávání čerpané množství př přeplnění 70 % 

R25a Plnění RAD čas doběhu prostorový šnek 20 sec R63 
Podávání zastavení přeplnění zastavit, pod 
požadov. GBF 

0 ° 

R26 Přepínací jednotka maximální čas sání 20 min R64 
Podávání snížení čerpaného množství po 
přeplnění 90 % 

 

S
-L

a
m

b
d

a
 -

 
s
o

n
d

a
  

S1s Lambda O2- požadovaná hodnota pelety  8,00 % S4 Lambda O2 zved. dílčí zatížení 1,40 % 

S2 
Lambda komin. O2 požadov. hodnota plné 
zatížení 7,00 % S9 Lambda odtah při kalibraci lambda 60 % 

S3 Lambda rozdíl zastavení O2 3,00 % S10 Lambda odtah doběh do O2 nad 14,00 % 
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Parametr X 
 
 

Menu Popis Závodní Menu Popis Závodní 

T
 -

 r
e
g

u
la

c
e

 

T1 Regulátor teplota spalin minimum 100 °C T30 Regulátor primární vzduch (O2) Kp 4,5 

T2 Regulátor teplota spalin maximum 200 °C T31 Regulátor primární vzduch (O2) Tn 20 

T3 Regulátor tepl. spalin Omezovač Kp 1 T32 Regulátor primární vzduch (O2) Tv 5 

T4 Regulátor tepl. spalin Omezovač Tn 250 sec T33 Regulátor primární vzduch faktor D filtr 2 

T5 Regulátor kor. Tepl. spalin při 150 °C -10 °C T34 Regulátor primární vzduch Negativní zesílení 1 

T10 Regulátor teplota kotle regulátor  Kp 2 T35 Regulátor primární vzduch maximum 100 % 

T11 Regulátor teplota kotle regulátor  Kn 600 sec T36 Regulátor primární vzduch vadná lambda 25 % 

T12 Regulátor teplota kotle regulátor Tv 100 sec T40 Regulátor regulátor podtlaku Kp 0,1 

T13 Regulátor teplota kotle regulátor T1 100 T41 Regulátor regulátor podtlaku Kn 4 sec 

T14 Regulátor tepl. kotle Regulátor  xw_exp 1,5 T42 Regulátor regulátor podtlaku Tv 0 sec 

T20 Regulátor čerpané množství žárové lože  Kp 1 T50 Odtah   Kp 30 

T21 Regulátor čerpané množství žárové lože  Kp 250 sec T51 Odtah Tn 30 sec 

T22 Regulátor čerpané množství žárové lože z 0 T60 Servis senzor podávací rošt offset (L) -45 

T23 Regulátor čerpané množství žárové lože Min 0 T60a Servis senzor podávací rošt offset (R) 45 

T24 Regulátor čerpané množství žárové lože Max 105 T61 Servis senzor rošt na popel offset (L) 45 

T25 Regulátor čerpané množství při def. GBF Kp 4 T61a Servis senzor rošt na popel offset (R) -45 

T26 Regulátor čerpané množství při def. GBF Tn 120 sec T62 Servis senzor GBF offset (L) 190 

T27 Regulátor čerpané množství při def. GBF Min 0 T62a Servis senzor GBF offset (R) 190 

T28 Regulátor čerpané množství při def. GBF Max 105    

 

U
 -

 p
o

d
tl

a
k

 /
 o

d
ta

h
 

U1 Podtlak UD požad. při 30% odtah 40 Pa U20 Odtah typ motoru EC motor 

U2 Podtlak UD požad. při 80% odtah 210 Pa U21 Odtah regulátor max. UPM 3400 

U10 Podtlak UD limit varování/porucha 50 % U22 Odtah otáčky tolerance 30 % 

U11 Podtlak čas do poruchy 30 sec    

 

Z
 -

 f
u

n
k
c

e
 s

o
n

d
y

 

Z0 Kotel výkon  
ECO-HK 20-60 / 
ECO-HK 70-120 / 
ECO-PK 70-120 

Z4a Uvolnění nahrávání souboru s parametry 
Zákazník / 

inst. / servis / 
nastavení 

Z1 Kotel typ ECO-PK ... kW Z5 Provozní hodiny reset Ne 

Z1f Šnek na popel jednofázový Ano Z7 Celkový reset Ne 

Z1g Nouzový provoz na kusové dříví Ne Z7a Záloha na ID kotle Ne 

Z2 Nahrát parametr Ne Z8 Č. zakázky  

Z3 Uložit záznam parametrů Ne Z9 Seznam chyb Seznam chyb 

Z4 Nahrát závodní parametr Zákazník / inst. / 
servis 

Z9a Vymazat seznam chyb Ne 

 

Parametr s rozdílnými hodnotami na typ kotle: ECO-PK70 ECO-PK90 ECO-PK100 ECO-PK110 ECO-PK120 

K3s Kotel odtah otáčky 100% výkon pelety 75 % 85 % 90 % 95 % 100 % 

L10a Zpátečka rozpětí 16 20 17 18 20 
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Parametr X 

6 Nastavení parametrů / záznam dat 
 

 □ Zvolte menu „Nastavení/Setup“ 

□ stiskněte 
□ Zvolte „Setup“ 

„Nastavení displeje/Display-Einstellungen“: 
□ „01“ displej  - standby: deaktivace nebo automaticky 
□ „02“ displej  - standby po: (10 min. ZE ZÁVODU) 

 Displej se přepne po nastaveném čase do pohotovostního režimu (standby) 
□ „03“ displej  - podsvícení: nastavení podsvícení 

 lze nastavit 100 % - 10 % 
„Síť/Netzwerk“: 

□ „04“ získat IP adresu: manuálně nebo automaticky 
 při nastavení  <manuální/manuell> se objeví parametry „05 - 09“ 

□ „010“ NetBIOS název: zadaný „název“ zařízení v síti ^ max. 15 znaků 
„GSM-Modul“: 

□ „020 - 022“ GSM tel. číslo: uložená telefonní čísla, na která GSM modul pošle 
zprávu 

 při nastavení  <manuální/manuell> se objeví parametry „05 - 09“ 
 

Data o kotli a spalování se ukládají v paměti řízení. Navíc se mohou data uložit na 
zasunutou SD kartu. 
„Stažení SD parametrů/Parameterdownload SD“: 
Uložení nastavených parametrů na zasunutou SD kartu 

□ Stiskněte <Uložit parametry/Parameter speichern>  

„Záznam dat SD/Datenaufzeichnung SD“: 
Dodatečné uložení aktuálních dat o kotli na SD kartu 

□ Stiskněte <Spustit zalogování SD/SD-Logging starten> 

 Současné protokolování dat o kotli 
 K ukončení protokolování 

□ Stiskněte <Ukončit zalogování SD/SD-Logging beenden>  

„Interní paměť/Interner Speicher“: 
(funkce aktivní při zadaném servisním hesle) Uložení jednotlivých kotlů na SD kartu 

□ Zvolte data 

□ Stiskněte <Kopírovat/Kopieren> 

 Kopírování záznamů na SD kartu 

 
 
6.1 Resetování parametrů na závodní nastavení 
 

 

□ stiskněte 

□ Zvolte „Servis/Service“  

□ Zvolte menu „Zvláštní funkce Z/Z-Sonderrfunktion“ 

□ Zvolte parametr „č. Z4 nahrát závodní parametry/Nr Z4 
Werksparametr  laden.“ 

□ Zvolte parametr 

Zákazník/instalatér/servis/Kunde/Installateur/Service a stiskněte 
<Enter> 
 Resetování všech zvolených parametrů na závodní nastavení 

 

6.2 Zálohování / nahrání aktuálních záznamů parametrů interní 
 

 

 
Pro zálohování aktuálních parametrů 
Například: před změnami 
 
Pro zpětné nahrávání zazálohovaných parametrů 
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Příloha XI 

Kapitola XI: Příloha 

 

UPOZORNĚNÍ 
Upozorňujeme na skutečnost, že nepřebíráme odpovědnost za škody a provozní 

poruchy, které vyplývají z nedodržení Návodu k obsluze. 
 
1 Informace o vlastnictví 
Tento Návod k obsluze je důvěrný a musí se s ním i takto nakládat. Je určen výhradně k použití oprávněnými 
osobami. 
Je zakázané přenechat jej třetím osobám, jinak zavazuje k náhradě škody. Vyhrazena všechna práva, také práva 
na překlad. 
Žádná část tohoto návodu k obsluze se nesmí žádným způsobem bez schválení společnosti Hargassner GmbH 
reprodukovat nebo zpracovávat, kopírovat nebo rozšiřovat s využitím elektronických systémů. 
 
1.1 Opatření provozovatele zařízení před uvedením do provozu 
Musí se dodržovat úřední předpisy k provozu zařízení a předpisy protiúrazové prevence. 
U hydraulických zařízení může pracovat pouze personál se speciálními znalostmi a zkušenostmi s konstrukcí 
topení a potrubím! 
 
1.2 Odpovědnost 
AUTOMATICKÝ KOTEL NA DŘEVO by konstruován, zkoušen podle nejnovějšího technického stavu a uznaných 
bezpečnostních předpisů a je tedy bezpečný z hlediska provozu. Přesto mohou při neodborném použití vzniknout 
nebezpečí ohrožení života a zdraví uživatele či třetích osob, resp. negativní ovlivnění zařízení a jiných věcných 
hodnot. 
 
AUTOMATICKÝ KOTEL NA DŘEVO používejte pouze v technicky nezávadném stavu v souladu s určením, s 
přihlédnutím k bezpečnosti a možným nebezpečím! 
Zejména poruchy, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost, ihned odstraňte (nechejte odstranit)! 
 
Odpovědnost za funkci AUTOMATICKÉHO KOTLE NA DŘEVO přechází v každém případě na vlastníka nebo 
provozovatele, pokud údržbu nebo servis zařízení provedou neodborně osoby, které nejsou autorizovány 
společností Hargassner GmbH, nebo pokud dojde k manipulaci, které neodpovídá použití dle určení. 
S ohledem na neustálé inovace a zdokonalování našich produktů si vyhrazujeme kdykoli technické změny. Takové 
změny, omyly a tiskové chyby nezakládají nárok na náhradu škody. 
Výhradně se musí používat originální náhradní díly a příslušenství Hargassner. 
Kromě pokynů v tomto návodu k obsluze se musí zohlednit obecně platné bezpečnostní předpisy a předpisy 
protiúrazové prevence. AUTOMATICKÝ KOTEL NA DŘEVO se musí odpojit od sítě minimálně 15 minut před 
pracemi na zařízení (údržba, odstranění krytů atd.). Za škody, které vzniknou v důsledku nedodržování pokynů 
uvedených v tomto návodu k obsluze, společnost Hargassner GmbH nenese odpovědnost. Bohaté zkušenosti 
společnosti Hargassner GmbH a nejmodernější výrobní metody a maximální jakostní požadavky zaručují 
spolehlivost zařízení. Při manipulaci, která není v souladu s určením, při účelu použití, který není v souladu s 

určením, společnost Hargassner GmbH nenese odpovědnost za bezpečnou funkci zařízení. 
Nemáte nároky na uplatnění záruky: 

• v případě chybějícího, chybného nebo vadného otopného materiálu 
• v případě škod, které vzniknou v důsledku vadné montáže a uvedení do provozu, 

neodborného použití nebo vadné údržby 
• při nedodržení návodu k montáži a návodu k obsluze  
• v případě škod, které neovlivní negativně použitelnost zboží, jako například chyba 

lakování,... 
• v případě škod v důsledku vyšší moci, jako například požár, povodeň, úder blesku, 

přepětí, výpadek proudu,... 
• při montáži, kterou neprovedl instalatér s koncesí / výrobce topení 
• v případě škod, které vznikly v důsledku znečištění vzduchu, silného zatížení 

prachem, agresivních par, korozí kyslíkem (nedifuzně těsné umělohmotné trubky), 
instalací v nevhodných prostorách (prádelna, dílna,...) nebo v důsledku dalšího 
použití i přes výskyt vady 

 

V případě odborné opravy, údržby, resp. servisu jiných vad nebo poruch, než jsou popsány v této dokumentaci, 
musí být bezpodmínečně předem kontaktována společnost Hargassner GmbH. 

Záruční podmínky a podmínky odpovědnosti všeobecných obchodních podmínek společnosti Hargassner GmbH 

nejsou rozšířeny o výše uvedené pokyny. 
Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní pokyny. Používejte pouze náhradní díly Hargassner GmbH 
nebo společností Hargassner GmbH schválené, ekvivalentní náhradní díly. Během technického vývoje si 
vyhrazujeme změny bez předchozího oznámení. 
Při všech dotazech uvádějte prosím bezpodmínečně č. zařízení. 
Přejeme Vám hodně úspěchů při používání zařízení. 


