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Předmluva

Předmluva
Vážený zákazníku!
AUTOMATICKÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ ŠTĚPKY
od firmy HARGASSNER GmbH byl vyroben na základě
nejmodernějších technických poznatků. Servisní příručku
uchovávejte v dosahu na dveřích opláštění.
Tato servisní příručka je součástí Návodu k použití ke kotli a je určena pouze
kvalifikovanému personálu.

UPOZORNĚNÍ



Zásah do řídicí jednotky nebo zařízení
• Zásah do řídicí jednotky nebo zařízení smí provádět pouze
personál, vyškolený a autorizovaný firmou Hargassner.
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VII

Čištění, údržba

Kapitola VII: Čištění, údržba
NEBEZPEČÍ
Hrozí nebezpečí poranění pohyblivými součástmi!

• Zabraňte přístupu ke šnekům a motorům, je-li zařízení v provozu.
• Nezahajujte práci na zařízení, dokud se v nebezpečném prostoru
zdržují osoby.
 Sklad zajistěte / uzamkněte.
• Šneky čistěte a ucpávky odstraňujte pouze pomocí vhodných nástrojů a s
vypnutým a zajištěným Hlavním vypínačem.
• Pružinová ramena vynašeče jsou při naplněném skladu zatažena a upnuta
pod krycím víkem.
 Může dojít k jejich neočekávanému uvolnění a vystřelení.
• Při vstupu do skladu paliva dejte pozor na polohu pružinových ramen.
• Vzniklé dutiny odstraňujte proto pouze tyčí nebo lopatou.
• Noste ochrannou obuv.
• Respektujte nálepky ve skladu!

NEBEZPEČÍ
Hrozí úraz el. proudem od svorek pod napětím.

• Respektujte štítky s pokyny.
• Před zahájením práce ověřte, že zařízení není pod napětím

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zranění při zásahu do nebezpečného prostoru následkem
opětovného spuštění!
• Po zapnutí Hlavního síťového vypínače nesahejte bez rozmyslu
do nebezpečného prostoru.
• Během doby práce na zařízení vypněte Hlavní síťový vypínač a zajistěte jej
visycím zámkem. Klíč noste během činnosti u sebe. Klíč k visacímu zámku
vydejte pouze zodpovědným osobám.
• Odstraňte závadu.
• Při opětovném spuštění dejte pozor, aby se nebezpečném prostoru
nenacházely žádné osoby.
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VII

Intervaly čištění
NEBEZPEČÍ
Hrozí popálení lehce hořlavými látkami!

• Na horký povrch nestříkejte žádné hořlavé spreje. (na příklad:
mazání pohyblivých dílů ve spalovací komoře)
 Aerosolové kapky mohou explozivně vzplanout.
• Nepoužívejte žádná hořlavá maziva.
• Zařízení (spalovací komoru) nechejte vychladnout.

Hrozící požár v sáčku vysavače

• Popel před vysáváním nechejte vychladnout!

POZOR
Následkem netěsností může vznikat prach / kouř!

• Těsnicí plochy čistěte výlučně suchým, měkkým hadrem (nezpůsobujícím
poškrábání) a technickým alkoholem.
• Čisticí prostředek musí být před spuštěním zařízení odpařený!

Vypadávající popel může způsobit znečištění a provozní závady.
• Popelník vyprazdňujte a čistěte podle příslušného ustanovení o údržbě..
• Při přeplnění popelníku může z kotle vypadávat popel.
• Popelník je nutno řádně usadit a zajistit.

 Během normálního provozu mohou vzniknout trhliny v šamotu.
Jedná se zde o napěťové trhliny, které tvoří dilatační spáru. Tvorba těchto
trhlin je důležitá a nemá negativní vliv na funkci zařízení. Nezakládá proto
nárok na záruční plnění.
 Uvedené intervaly údržby a čištění jsou nutné pro bezpečný a čistý provoz
zařízení.
Dodržujte také nařízení o inspekci a vymetání komínů, platná ve vašem
státě.

1.1

Smlouva o
údržbě

Uzavřete-li s firmou Hargassner smlouvu o údržbě, bude každoroční čištění
provádět autorizovaný personál Hargassner v rámci roční údržby.
Podle příslušného nařízení, platného ve vašem státě, je nutné jednou až
dvakrát ročně provádět údržbu výrobcem. Údržbu provádí výrobce nebo
školený autorizovaný odborný personál.
 Smlouva o údržbě Hargassner
 K optimálnímu provozu zařízení je nutné provádět rozsáhlé čištění.
• alespoň jednou za rok
• objeví-li se poruchové hlášení podle nastaveného počtu provozních hodin
 Intervaly čištění se mění/zkracují podle složení paliva, používáte-li
méně hodnotné palivo.
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VII
1.2

Týdenní / měsíční čištění a údržba

1.2.1

Týdenní intervaly

 jednou týdně provést na kotli včetně skladu paliva vizuální kontrolu
 zjištěné nedostatky ihned odstraňte
 Popelník (1) podle potřeby vysypávejte

UPOZORNĚNÍ



Likvidace případného popela
 popel likvidujte dle místně příslušných národních předpisů (Zákon o nakládání s
odpady AWG)
 při používání nezávadného paliva představuje popel hodnotné minerální
hnojivo a lze jej přidávat do kompostu
 POZOR: Pozor na žhavá hnízda!

Měsíční intervaly

1.2.2

 viz kontrolní kniha „Měsíční kontroly“
 nutno provést kontrolu bezpečnostních zařízení (2) (TRVB H118)
 tato povinnost může odpadnout, pokud je prováděna roční kontrola
výrobcem (viz „Smlouva o údržbě“)
 kontrola kouřovodu (3)
 řádný stav kotelny
 použitelnost přenosných hasicích přístrojů
 řádné přechovávání popela
 odstraňte cizí tělesa zpod vynašeče (4)
 po každém vyprázdnění skladu

položka Činnosti při údržbě

1  vyprázdnění a vyčištění popelníku případně doplňkového šeku na popel)

podle potřeby

 kontrola bezpečnostních zařízení (Hl. spínač, bezp. ventil ETÜ, HLE /

1xm
(odpadá při Sml. o
údržbě)

2

SLE, TÜB)

3  kontrola a vyčištění kouřovodu (při silném znečištění-častěji)
4  odstranění cizích předmětů a velkých kusů dřeva

6

Interval
m = měsíční

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

1xm
po každém vyprázdnění

Čištění, údržba

VII

Roční údržba* / po poruše (provozních hodinách)

1.3

položka Činnosti při údržbě

položka Činnosti při údržbě

1

 vytáhněte a oklepejte turbulátory a
vyčistěte prostor turbulátorů

8

 namažte nýty u pozičního spínače

2

 vysavačem vyčistěte odsávání spalin
a kouřovod

9

 odpojte lambda sondu, vyšroubujte ji a
vyčistěte

3  vyčistěte otvory v roštu

10

 zkontrolujte těsnění

4  spalovací komoru vyčistěte pohrabáčem

11

 odstraňte popel pod roštem
(zvláště u popelového roštu)

5  vyjměte a vyčistěte trysku difuzoru

12

 vysavačem vyčistěte recirkulaci

13

 zkontrolujte bezpečnostní zařízení (hl.
spínač, ETÜ, HLE / SLE, TÜB,
výstražné zařízení)

plamene
6

 sejměte servisní víko a
vyčistěte prostor popílku

7  Čištění zapalování

 pravidelná kontrola resp. čištění dle počtu provozních hodin a kvality
materiálu (např. méně kvalitní palivo) Dodržujte předpisy o inspekci a
vymetání komínů, platné ve vaší zemi.
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VII
1.3.1

Čištění, údržba
Příprava před údržbou a čištěním

 zařízení vypněte na ovládací jednotce (BCE) (provozní režim „VYP“)
 zařízení nechejte vychladnout!
 zařízení odpojte od proudu (hlavní vypínač VYP)

 sejměte víko pláště a servisní víko
 vyčistěte servisní víko nad tepelným výměníkem
 otevřete dveře pláště a vyjměte popelník
 demontujte spodní část čelní stěny
 uvolněte čtyři šrouby
 odpojte spínač popelníku
 plášť vytáhněte směrem dopředu
 sejměte kryt skříně řídicí jednotky
 sundejte spodní postranní části pláště
 uvolněte šroub vzadu na krytu prostoru popílku
 plášť zatáhněte směrem dozadu a odstraňte
 odstraňte izolaci
 nadzvedněte a sejměte kryt posuvu

8
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1.3.2

VII

Čištění turbulátorů a prostoru turbulátorů

 uvolněte upevnění turbulátorů
 turbulátory oklepejte a vytáhněte směrem nahoru

1.3.3

Čištění odsávání spalin a kouřovodu

 uvolněte elektrické zapojení motoru
 uvolněte měděné matky a odsávání spalin vytáhněte směrem dozadu
 kruhové těsnění na skříni sání chrání těsnění sání před přilepením ke skříni
 je-li těsnění sání přilepené, nechejte je vyměnit spolu s kruhovým těsněním
 kouřovod, skříň a kolo ventilátoru zbavte nečistot
 nepoškoďte kolo ventilátoru (nepoužívejte tlakový vzduch)
 vyčistěte zaústění recirkulace do skříně
 vysajte vysavačem
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VII
1.3.4

Čištění, údržba
Čištění lambda sondy

 odpojte a vyšroubujte sondu
 hlavu senzoru držte směrem dolů
 vlhkým hadrem odstraňte saze/mour
 usazeniny opadají dolů

UPOZORNĚNÍ
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• lambda sondu neoklepávejte
• nevyfukujte tlakovým vzduchem
• nepoužívejte špičaté předměty ani chemické čisticí prostředky
(čistič brzd apod.)
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1.3.5

VII

Čištění spalovací komory a dohořovací komory

 otevřete dveře spalovací komory
 desku difuzoru plamene vyjměte ze spalovací komory
 desku difuzoru plamene vyčistěte
 spalovací a dohořovací komoru zbavte případných nečistot čisticím
hákem
 otočné rošty a otvory v roštu zbavte nečistot

1.3.6

Čištění zapalování

 uvolněte elektrické spojení zapalování
 zapalování vytočte ven
 zapalování a mufnu zapalování (na kotli) vyčistěte vysavačem
 zapalování při montáži dotáhněte pouze RUČNĚ
HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5
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VII
1.3.7

Čištění, údržba
Čištění prostoru popela

 uvolněte upevnění servisního víka a sejměte jej

 odstraňte nashromážděný popel, resp. cizí tělesa z prostoru popela
 obzvláště pod popelovým roštem

12
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1.3.8

VII

Čištění prostoru popílku

 uvolněte upevnění a víko prostoru popílku sejměte

 odstraňte nashromážděný popel, resp. cizí tělesa z prostoru popílku

1.3.9

Čištění recirkulace
 označte si nastavení recirkulace
 otočte posuvník recirkulace, aby se dal uvolnit šroub
 šroub úplně vytočte
 šroub neztraťte
 posuvník vytáhněte z roury
 vysavačem vyčistěte posuvník a rouru
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Zpráva o údržbě a kontrole k vytápěcímu zařízení
periodické přezkoušení dle stavebních předpisů platných v dané zemi
 Vyhláška o stavební technice NO Bautechnikverordnung 1997 §191
Přílohy NO č.:
 Hor. Rakousko Zákon o udržování čistoty ovzduší a o energetické technice 2002 - dle §25
 Burgenlandský Zákon o udržování čistoty ovzduší a o otopných zařízeních 1999 §37 LHG-VO 2000
 ______________________________

Číslo:

Datum:

Data o zákazníkovi:
Příjmení:

Tel.:

Jméno:

E-mail:

Ulice:

Číslo zařízení / Rok výroby

PSČ, Místo:

Verze E-Prom:

zakřížkujte 
Nano
6-15

Druh kotle

Nano
20-32

CL
12-22

CLL
25-60

ECO
20-60

ECO
70-120

ECO
150-200

ECO
250-330

HV
20-60

MV
35-49

Typ

 štěpka

 pelety

Palivo
Odstraněn
í nutné

 dřevo

servisní a inspekční kontroly provedl:
zkontrolujte a namažte vynašeč paliva
zkontrolujte šnek vynašeče a šnek posuvu
vyčistěte a zkontrolujte sací turbínu, sací ventil a hadice (pouze u sání pelet)
zkontrolujte bezpečnostní zařízení jako STB, TÜB apod., zkontrolujte teplotní přepadovou pojistku, přetlakový
ventil
BSK resp. dávkovací komoru
namažte resp. napněte řetěz a ložisko
zkontrolujte a namažte ložiska
zkontrolujte a vyčistěte otočný rošt
zkontrolujte a vyčistěte palivový vynašeč
vyčistěte a vyfoukněte otvor zapalování
zkontrolujte a vyčistěte spalovací a dohořovací komoru
vyčistěte tepelný výměník, zkontrolujte čisticí zařízení
vyčistěte litinový rošt, vzduchové otvory, doutnací kanál, okénko
vyčistěte a vyfoukejte ventilátor spalovacího vzduchu (tlakový nebo sání)
zkontrolujte motory primárního a sekundárního vzduchu
zkontrolujte a eventuálně zkalibrujte lambdasondu
zkontrolujte a případně nastavte kouřovod a komínovou klapku
zkontrolujte nastavení řídicí jednotky, příp. nový software
přezkoušejte elektrický přívod přes všepólový hlavní vypínač (přede dveřmi do kotelny) u kotlů na 400 V,
resp. elektrický přívod v nezaměnitelnou eurozástrčkou u kotlů na 230 V
přezkoušejte otvor přívodu vzduchu dle předpisů
proveďte zkušební provoz s funkčním testem a měřením spalin (případně zavěste měřicí proužky)

KVL

°C AT

výstup od kotle

teplota spalin

°C teplota T

°C O2

teplota v místnosti

měřicí přístroj:

obsah kyslíku

% CO2
oxid uhličitý

% CO

ppm tah

oxid uhelnatý

č.:

Pa h

komínový tah

ověřeno dne:

měřič počtu provozních hodin
topení

sání

zapalování

řídicíjednotka

sací turbína / BSK

rošt/ popelovývynašeč

čištění

šnek

nedostatky k odstranění:
ano

ne

č.

 odstranit do:

Servisní a inspekční prohlídky dle smlouvy s výrobcem a shora uvedenými předpisy byly řádně provedeny.

počítač

identifikační č.

podpis / zákazník

číslo kontrolora:

zkontroloval

stupeň účinnosti

%

Parametry

VIII

Kapitola VIII: Parametry

Seznam parametrů - uživatel

1

modul TO 1

Deska topného okruhu A

modul TO 0

Menu

Popis

z výroby

č.1
bojler 1 - denní režim
ZAP 17:00 VYP 20:00
při nastavení parametrů „TO+bojler - týdenní režim“ (bod menu č. D9 v nastavení instalatéra)
PoÚtStČtPáSoNe
č.1a-g
bojler 1 - týdenní režim
ZAP 17:00 0:00
VYP 20:00 00:00
č.2
bojler 1 - požadovaná teplota
60°
ZAP 6:00 11:00
č.2a
bojler 1 - oběhové čerpadlo
VYP 8:00 13:00
ZAP 6:00 15:00
č.3
TO 1 denní režim
VYP 9:00 22:00
PoÚtStČtPáSoNe
č.3a-g
TO 1 týdenní režim
ZAP 06:00 15:00
VYP 9:00 22:00
č.4
TO 1 denní teplota v místnosti
20°
č.5
TO 1 snížená teplota v místnosti
16°
ZAP 6:00 15:00
č.6
TO 2 denní režim
VYP 9:00 22:00
PoÚtStČtPáSoNe
č.6a-g
TO 2 týdenní režim
ZAP 06:00 15:00
VYP 9:00 22:00
č.7
TO 2 denní teplota v místnosti
20°
č.8
TO 2 snížená teplota v místnosti
16°
ZAP 17:00 0:00
HP 1
bojler A - denní režim
VYP 20:00 0:00
PoÚtStČtPáSoNe
HP 1a-g bojler A - týdenní režim
ZAP 17:00 0:00
VYP 20:00 0:00
HP 2
bojler A - požadovaná teplota
60°
ZAP 6:00 11:00
HP 2a
bojler 1 - oběhové čerpadlo
VYP 8:00 13:00
ZAP 6:00 15:00
HP 3
TO A - denní režim
VYP 9:00 22:00
PoÚtStČtPáSoNe
HP 3a-g bojler A - týdenní režim
ZAP 06:00 15:00
VYP 09:00 22:00
HP 4
TO A denní teplota v místnosti
20°
HP 5
TO A snížená teplota v místnosti
16°
ZAP 17:00 0:00
H1
bojler 2 - denní režim
VYP 20:00 0:00
PoÚtStČtPáSoNe
H 1a-g
bojler 2 - týdenní režim
ZAP 17:00 0:00
VYP 20:00 00:00
H2
bojler 2 - požadovaná teplota
60°
ZAP 6:00 11:00
H 2a
bojler 2 - oběhové čerpadlo
VYP 8:00 13:00
ZAP 6:00 15:00
H3
TO 3 denní režim
VYP 9:00 22:00
PoÚtStČtPáSoNe
H 3a-g
TO 3 týdenní režim
ZAP 17:00 00:00
VYP 20:00 00:00
H4
TO 3 denní teplota v místnosti
20°
H5
TO 3 snížená teplota v místnosti
16°
ZAP 6:00 15:00
H6
TO 4 denní režim
VYP 9:00 22:00
PoÚtStČtPáSoNe
H 6a-g
TO 4 týdenní režim
ZAP 17:00 0:00
VYP 20:00 00:00
H7
TO 4 denní teplota v místnosti
20°
H8
TO 4 snížená teplota v místnosti
16°
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adresa ModBus
2001
2005 - 2035
(kroky po 5)
2040
2045
2049
2053 - 2083
(kroky po 5)
2088
2090
2092
2096 - 2126
(kroky po 5)
2131
2133
2140
2145 - 2175
(kroky po 5)
2180
2181
2190
2195 - 2225
(kroky po 5)
2230
2232
2234
2240 - 2270
(kroky po 5)
2275
2276
2280
2285 - 2315
(kroky po 5)
2320
2322
2325
2330 - 2360
2365
2367

15

VIII

Parametry
Menu

Popis

H 11

bojler 3 - denní režim

modul TO 2

H 11a-g

bojler 3 - týdenní režim

H 12

bojler 3 - požadovaná teplota

H 12a

bojler 3 - oběhové čerpadlo

H 13

TO 5 denní režim

H 13a-g

TO 5 týdenní režim

H 14
H 15

TO 5 denní teplota v místnosti
TO 5 snížená teplota v místnosti

H 16

TO 6 denní režim

H 16a-g
H 17
H 18

TO 6 týdenní režim
TO 6 denní teplota v místnosti
TO 6 snížená teplota v místnosti

z výroby
ZAP 17:00 0:00
VYP 20:00 0:00
PoÚtStČtPáSoNe
ZAP 17:00 0:00
VYP 20:00 00:00
60°
ZAP 6:00 11:00
VYP 8:00 13:00
ZAP 6:00 15:00
VYP 9:00 22:00
PoÚtStČtPáSoNe
ZAP 17:00 0:00
VYP 20:00 00:00
20°
16°
ZAP 6:00 15:00
VYP 9:00 22:00
PoÚtStČtPáSoNe
ZAP 17:00 0:00
VYP 20:00 00:00
20°
16°

adresa ModBus
2369
2375 -2405
2410
2411
2416
2421 - 2451
2456
2458
2460
2465 - 2495
2500
2502

Prostřednictvím parametru „Vypínání dle venkovní teploty - zvlášť“ (instalatérské rozhraní č. D12) lze nastavit
různé teplota pro každý topný okruh
č. 11
topení VYP, překročí-li venkovní teplota
6°
2504
2505 - 2512
č. 11a-h
TO 1 - A a ext. TO VYP, překročí-li venkovní teplota
6°
(kroky po 1)
č. 12
všechny TO VYP při denním snížení
8°
2513
2514 - 2520
č. 12a-g
TO 1 - A VYP při denním snížení
8°
(kroky po 1)
č. 13
všechny TO VYP při nočním snížení
-5°
2521
2522 - 2528
č. 13a-g
TO 1 - A VYP při nočním snížení
-5°
(kroky po 1)
č. 15
režim dovolená
neaktivní
2530
2540 - 2600
č. 15a-g
režim dovolená TO 1-A
neaktivní
(kroky po 10)
č. 16
doba dovolené
od... - do...
--č. 16a-g
doba dovolené TO 1-A
od... - do...
--č. 18
odsávání popela
neaktivní
2610

16

č. 19

palivo

č. 19a

druh vynašeče

č. 20
č. 21
č. 21a

datum / čas
povolení dálkové údržby
automatická deaktivace povolení

štěpka

2611

rovnoměrné
vyprazdňování

2612

nepovoleno
10 min.
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--2613
2614

Parametry

2

VIII

Seznam parametrů - instalatér
menu Popis
A1
A2
A2a
A3
A3a
A4
A4a
A5
A6
A6a
A6b
A6c
A6e
A7
A8
A8a
A8b
A8c
A9
A9a
A9b
A9c
A9d
A9e
A9f
A10
A11
A12
A12a
A13
A13a
A14
A14a
A15
A16
A16a
A16b
A16c
A16e
A17
A18
A18a

z výroby

topný okruh 1
topný okruh 1
směšovač radiátory
topný okruh 1 strmost
1,6
topný okruh 1 strmost FBH
0,6
topný okruh 1 teplota výstupu - minimum
30°C
topný okruh 1 teplota výstupu - minimum FBH
22°C
topný okruh 1 teplota výstupu - maximum
70°C
topný okruh 1 teplota výstupu - maximum FBH
45°C
topný okruh 1 doba běhu směšovače
90 sek
topný okruh 1 dálkové ovládání
není k dispozici
topný okruh 1 dálkové ovládání
s pokojovým čidlem
topný okruh 1 zobrazení pokoj. termostatu
bojler 1
topný okruh 1 zobrazení pokoj. termostatu FR40
bez výběru
topný okruh 1 odstavení čerpadel při překročení
není aktivováno
pokojové teploty pokojový regulátor
topný okruh 1 čerpadlo dálk. vedení
bez dálk. vedení
topný okruh 1 letní ohřev koupelny
VYP
topný okruh 1 letní ohřev koupele zásobník - min. teplota
60°C
ZAP 6:00 18:00
topný okruh 1 letní ohřev koupelny denní časy po-ne
VYP 9:00 21:00
topný okruh 1 letní ohřev koupele požad. teplota výstupu
30°C
topný okruh 1 vysoušení betonu
VYP
topný okruh 1 vysoušení betonu min. výstup
20°C
topný okruh 1 vysoušení betonu nárůst výstupu
5°C
topný okruh 1 vysoušení betonu nárůst za
1 den
topný okruh 1 vysoušení betonu max. výstup
45°C
topný okruh 1 vysoušení betonu doba výdrže
4 dny
topný okruh 1 vysoušení betonu redukce požad. výstupu
10°C
topný okruh 1 Loxone výpadek spojení nouzový provoz
30°C
požad. teplota
Topný okruh 2
topný okruh 2
směšovač radiátory
topný okruh 2 strmost
1,6
topný okruh 2 strmost FBH
0,6
topný okruh 2 teplota výstupu - minimum
30°C
topný okruh 2 teplota výstupu - minimum FBH
22°C
topný okruh 2 teplota výstupu - maximum
70°C
topný okruh 2 teplota výstupu - maximum FBH
45°C
topný okruh 2 doba běhu směšovače
90 sek
topný okruh 2 dálkové ovládání
není k dispozici
topný okruh 2 dálkové ovládání
s pokojovým čidlem
topný okruh 2 zobrazení pokoj. termostatu
bojler 1
topný okruh 2 zobrazení pokoj. termostatu FR40
bez výběru
topný okruh 2 odstavení čerpadel při
není aktivováno
překročení pokojové teploty pokojový regulátor
topný okruh 2 čerpadlo dálk. vedení
bez dálk. vedení
topný okruh 2 letní ohřev koupelny
VYP
topný okruh 2 letní ohřev koupele zásobník - min. teplota
60°C
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Modbus
(Offset 40000)

2615
2616
2618
2619
2620
2621
2622
2623
3038
2626
2627
2628
2629
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641

2642
2643
2645
2646
2647
2648
2649
2650
3039
2653
2654
2655
17

VIII

Parametry
A18b topný okruh 2 letní ohřev koupelny denní časy po-ne
A18c
A19
A19a
A19b
A19c
A19d
A19e
A19f
A20
A21
A22
A22a
A23
A23a
A24
A24a
A25
A26
A26a
A26b
A26c
A26e
A27
A28
A28a
A28b
A28c
A29
A29a
A29b
A29c
A29d
A29e
A29f
A30
A31
A32
A32a
A33
A33a
A34
A34a
A35

18

ZAP 6:00 18:00
VYP 9:00 21:00
30°C
VYP
20°C
5°C
1 den
45°C
4 dny
10°C

topný okruh 2 letní ohřev koupele požad. teplota výstupu
topný okruh 2 vysoušení betonu
topný okruh 2 vysoušení betonu min. výstup
topný okruh 2 vysoušení betonu nárůst výstupu
topný okruh 2 vysoušení betonu nárůst za
topný okruh 2 vysoušení betonu max. výstup
topný okruh 2 vysoušení betonu doba výdrže
topný okruh 2 vysoušení betonu redukce požad. výstupu
topný okruh 2 Loxone výpadek spojení nouzový provoz
30°C
požad. teplota
Topný okruh 3
topný okruh 3
směšovač radiátory
topný okruh 3 strmost
1,6
topný okruh 3 strmost FBH
0,6
topný okruh 3 teplota výstupu - minimum
30°C
topný okruh 3 teplota výstupu - minimum FBH
22°C
topný okruh 3 teplota výstupu - maximum
70°C
topný okruh 3 teplota výstupu - maximum FBH
45°C
topný okruh 3 doba běhu směšovače
90 sek
topný okruh 3 dálkové ovládání
není k dispozici
topný okruh 3 dálkové ovládání
s pokojovým čidlem
topný okruh 3 zobrazení pokoj. termostatu
bojler 1
topný okruh 3 zobrazení pokoj. termostatu FR40
bez výběru
topný okruh 3 odstavení čerpadel při
není aktivováno
překročení pokojové teploty pokojový regulátor
topný okruh 3 čerpadlo dálk. vedení
bez dálk. vedení
topný okruh 3 letní ohřev koupelny
VYP
topný okruh 3 letní ohřev koupele zásobník - min. teplota
60°C
ZAP 6:00 18:00
topný okruh 3 letní ohřev koupelny denní časy po-ne
VYP 9:00 21:00
topný okruh 3 letní ohřev koupele požad. teplota výstupu
30°C
topný okruh 3 vysoušení betonu
VYP
topný okruh 3 vysoušení betonu min. výstup
20°C
topný okruh 3 vysoušení betonu nárůst výstupu
5°C
topný okruh 3 vysoušení betonu nárůst za
1 den
topný okruh 3 vysoušení betonu max. výstup
45°C
topný okruh 3 vysoušení betonu doba výdrže
4 dny
topný okruh 3 vysoušení betonu redukce požad. výstupu
10°C
topný okruh 3 Loxone výpadek spojení nouzový provoz
30°C
požad. teplota
Topný okruh 4
topný okruh 4
směšovač radiátory
topný okruh 4 strmost
1,6
topný okruh 4 strmost FBH
0,6
topný okruh 4 teplota výstupu - minimum
30°C
topný okruh 4 teplota výstupu - minimum FBH
22°C
topný okruh 4 teplota výstupu - maximum
70°C
topný okruh 4 teplota výstupu - maximum FBH
45°C
topný okruh 4 doba běhu směšovače
90 sek
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2656
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668

2669
2670
2672
2673
2674
2675
2676
2677
3040
2680
2681
2682
2685
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697

2698
2699
2701
2702
2703

Parametry
A36
A36a
A36b
A36c
A36e
A37
A38
A38a
A38b
A38c
A39
A39a
A39b
A39c
A39d
A39e
A39f
A40
A41
A42
A42a
A43
A43a
A44
A44a
A45
A46
A46a
A46b
A46c
A46e
A47
A48
A48a
A48b
A48c
A49
A49a
A49b
A49c
A49d
A49e
A49f
A50

topný okruh 4 dálkové ovládání
není k dispozici
topný okruh 4 dálkové ovládání
s pokojovým čidlem
topný okruh 4 zobrazení pokoj. termostatu
bojler 1
topný okruh 4 zobrazení pokoj. termostatu FR40
bez výběru
topný okruh 4 odstavení čerpadel při překročení
není aktivováno
pokojové teploty pokojový regulátor
topný okruh 4 čerpadlo dálk. vedení
bez dálk. vedení
topný okruh 4 letní ohřev koupelny
VYP
topný okruh 4 letní ohřev koupele zásobník - min. teplota
60°C
ZAP 6:00 18:00
topný okruh 4 letní ohřev koupelny denní časy po-ne
VYP 9:00 21:00
topný okruh 4 letní ohřev koupele požad. teplota výstupu
30°C
topný okruh 4 vysoušení betonu
VYP
topný okruh 4 vysoušení betonu min. výstup
20°C
topný okruh 4 vysoušení betonu nárůst výstupu
5°C
topný okruh 4 vysoušení betonu nárůst za
1 den
topný okruh 4 vysoušení betonu max. výstup
45°C
topný okruh 4 vysoušení betonu doba výdrže
4 dny
topný okruh 4 vysoušení betonu redukce požad. výstupu
10°C
topný okruh 4 Loxone výpadek spojení nouzový provoz
30°C
požad. teplota
Topný okruh 5
topný okruh 5
směšovač radiátory
topný okruh 5 strmost
1,6
topný okruh 5 strmost FBH
0,6
topný okruh 5 teplota výstupu - minimum
30°C
topný okruh 5 teplota výstupu - minimum FBH
22°C
topný okruh 5 teplota výstupu - maximum
70°C
topný okruh 5 teplota výstupu - maximum FBH
45°C
topný okruh 5 doba běhu směšovače
90Sek
topný okruh 5 dálkové ovládání
není k dispozici
topný okruh 5 dálkové ovládání
s pokojovým čidlem
topný okruh 5 zobrazení pokoj. termostatu
bojler 1
topný okruh 5 zobrazení pokoj. termostatu FR40
bez výběru
topný okruh 5 odstavení čerpadel při překročení
není aktivováno
pokojové teploty pokojový regulátor
topný okruh 5 čerpadlo dálk. vedení
bez dálk. vedení
topný okruh 5 letní ohřev koupelny
VYP
topný okruh 5 letní ohřev koupele zásobník - min. teplota
60°C
ZAP 6:00 18:00
topný okruh 5 letní ohřev koupelny denní časy po-ne
VYP 9:00 21:00
topný okruh 5 letní ohřev koupele požad. teplota výstupu
30°C
topný okruh 5 vysoušení betonu
VYP
topný okruh 5 vysoušení betonu min. výstup
20°C
topný okruh 5 vysoušení betonu nárůst výstupu
5°C
topný okruh 5 vysoušení betonu nárůst za
1 den
topný okruh 5 vysoušení betonu max. výstup
45°C
topný okruh 5 vysoušení betonu doba výdrže
4 dny
topný okruh 5 vysoušení betonu redukce požad. výstupu
10°C
topný okruh 5 Loxone výpadek spojení nouzový provoz
30°C
požad. teplota
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VIII
2704
2705
2706
3041
2709
2710
2711
2712
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727

2730
2731
2733
2734
2735
2736
2737
2738
3042
2742
2743
2744
2745
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757

19

VIII

Parametry
A51
A52
A52a
A53
A53a
A54
A54a
A55
A56
A56a
A56b
A56c
A56e
A57
A58
A58a
A58b
A58c
A59
A59a
A59b
A59c
A59d
A59e
A59f
A60
A61
A62
A62a
A63
A63a
A64
A64a
A65
A66
A66a
A66b
A66c
A66e
A67
A68
A68a
A68b
A68c

20

Topný okruh 6
topný okruh 6
směšovač radiátory
topný okruh 6 strmost
1,6
topný okruh 6 strmost FBH
0,6
topný okruh 6 teplota výstupu - minimum
30°C
topný okruh 6 teplota výstupu - minimum FBH
22°C
topný okruh 6 teplota výstupu - maximum
70°C
topný okruh 6 teplota výstupu - maximum FBH
45°C
topný okruh 6 doba běhu směšovače
90Sek
topný okruh 6 dálkové ovládání
není k dispozici
topný okruh 6 dálkové ovládání
s pokojovým čidlem
topný okruh 6 zobrazení pokoj. termostatu
bojler 1
topný okruh 6 zobrazení pokoj. termostatu FR40
bez výběru
topný okruh 6 odstavení čerpadel při
není aktivováno
překročení pokojové teploty pokojový regulátor
topný okruh 6 čerpadlo dálk. vedení
bez dálk. vedení
topný okruh 6 letní ohřev koupelny
VYP
topný okruh 6 letní ohřev koupele zásobník - min. teplota
60°C
ZAP 6:00 18:00
topný okruh 6 letní ohřev koupelny denní časy po-ne
VYP 9:00 21:00
topný okruh 6 letní ohřev koupele požad. teplota výstupu
30°C
topný okruh 6 vysoušení betonu
VYP
topný okruh 6 vysoušení betonu min. výstup
20°C
topný okruh 6 vysoušení betonu nárůst výstupu
5°C
topný okruh 6 vysoušení betonu nárůst za
1 den
topný okruh 6 vysoušení betonu max. výstup
45°C
topný okruh 6 vysoušení betonu doba výdrže
4 dny
topný okruh 6 vysoušení betonu redukce požad. výstupu
10°C
topný okruh 6 Loxone výpadek spojení nouzový provoz
30°C
požad. teplota
TO A
TO A
směšovač radiátory
topný okruh A strmost
1,6
topný okruh A strmost FBH
0,6
topný okruh A teplota výstupu - minimum
30°C
topný okruh A teplota výstupu - minimum FBH
22°C
topný okruh A teplota výstupu - maximum
70°C
topný okruh A teplota výstupu - maximum FBH
45°C
topný okruh A doba běhu směšovače
90Sek
topný okruh A dálkové ovládání
není k dispozici
topný okruh A dálkové ovládání
s pokojovým čidlem
topný okruh A zobrazení pokoj. termostatu
bojler 1
topný okruh A zobrazení pokoj. termostatu FR40
bez výběru
topný okruh A odstavení čerpadel při
není aktivováno
překročení pokojové teploty pokojový regulátor
topný okruh A čerpadlo dálk. vedení
bez dálk.vedení
topný okruh A letní ohřev koupelny
VYP
topný okruh A letní ohřev koupele zásobník - min. teplota
60°C
ZAP 6:00 18:00
topný okruh A letní ohřev koupelny denní časy po-ne
VYP 9:00 21:00
topný okruh A letní ohřev koupele požad. teplota výstupu
30°C
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2758
2759
2761
2762
2763
2764
2765
2766
3043
2770
2771
2772
2773
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785

2786
2787
2789
2790
2791
2792
2793
2794
3044
2798
2799
2800
2801
2806

Parametry
A69
A69a
A69b
A69c
A69d
A69e
A69f
A70
B1
B2
B3
B4
B5

topný okruh A vysoušení betonu
topný okruh A vysoušení betonu min. výstup
topný okruh A vysoušení betonu nárůst výstupu
topný okruh A vysoušení betonu nárůst po
topný okruh A vysoušení betonu max. výstup
topný okruh A vysoušení betonu - výdrž
topný okruh A vysoušení betonu redukce požad. výstupu
topný okruh A Loxone výpadek spojení nouzový provoz
požad. teplota
Bojler 1
bojler 1
bojler 1 tepl. bojleru - spínací rozdíl
bojler 1 tepl. bojleru - minimum
bojler 1 program proti legionele
bojler 1 program proti legionele požad.tepl.

B6 bojler 1 program proti legionele týdenní časy
B7 bojler 1 čerpadlo dálk. vedení
B8
B8a
B8b
B9
B9a

bojler 1 oběhové čerpadlo
bojler 1 oběhové čerpadlo doba běhu
bojler 1 oběhové čerpadlo doba klidu
úsporný režim
úsporný režim po uplynutí

VYP
20°C
5°C
1 den
45°C
4 dny
10°C

VIII
2807
2811
2808
2810
2812
2813
2809

30°C
není k dispozici
6°C
40°C
VYP
70°C
ZAP 17:00 0:00
VYP 0:00 0:00
bez dálkového
vedení
není k dispozici
180 sek
15 min
není aktivováno
30 min

2814
2815
2816
2817
2818

není k dispozici
6°C
40°C
VYP
70°C
ZAP 18:00 0:00
VYP 0:00 0:00
bez dálk. vedení
není k dispozici
180 sek
15 min
není aktivováno
30 min

2829
2830
2831
2832
2833

není k dispozici
6°C
40°C
VYP
70°C
ZAP 19:00 0:00
VYP 0:00 0:00
bez dálk. vedení
není k dispozici
180 sek
15 min
není aktivováno
30 min

2843
2844
2845
2846
2847

2819
2825
2826
2827
2828

Bojler 2
B11
B12
B13
B14
B15

bojler 2
bojler 2 tepl. bojleru - spínací rozdíl
bojler 2 tepl. bojleru - minimum
bojler 2 program proti legionele
bojler 2 program proti legionele požad.tepl.

B16 bojler 2 program proti legionele týdenní časy
B17
B18
B18a
B18b
B19
B19a

bojler 2 čerpadlo dálk. vedení
bojler 2 - oběhové čerpadlo
bojler 2 oběhové čerpadlo doba běhu
bojler 2 oběhové čerpadlo doba klidu
úsporný režim
úsporný režim po uplynutí

2834
2839
2840
2841
2842

Bojler 3
B21
B22
B23
B24
B25

bojler 3
bojler 3 tepl. bojleru - spínací rozdíl
bojler 3 tepl. bojleru - minimum
bojler 3 program proti legionele
bojler 3 program proti legionele požad.tepl.

B26 bojler 3 program proti legionele týdenní časy
B27
B28
B28a
B28b
B29
B29a

bojler 3 čerpadlo dálk. vedení
bojler 3 - oběhové čerpadlo
bojler 3 oběhové čerpadlo doba běhu
bojler 3 oběhové čerpadlo doba klidu
úsporný režim
úsporný režim po uplynutí
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2848
2853
2854
2855
2856

21

VIII

Parametry
B31
B32
B33
B34
B35

Bojler A
Bojler A
bojler A tepl. bojleru - spínací rozdíl
bojler A tepl. bojleru - minimum
bojler A program proti legionele
bojler A program proti legionele požad.tepl.

B36 bojler A program proti legionele týdenní časy
B37
B38
B38a
B38b
B39
B39a
B60

bojler A čerpadlo dálk. vedení
bojler A oběhové čerpadlo
bojler A oběhové čerpadlo doba běhu
bojler A oběhové čerpadlo doba klidu
úsporný režim
úsporný režim po uplynutí
přednostní spínání bojlerů

B90 povolit všechny tepl. bojleru minimum

k dispozici
6°C
40°C
VYP
70°C
ZAP 17:00 0:00
VYP 0:00 0:00
bez dálk. vedení
není k dispozici
180 sek
15 min
není aktivováno
30 min
ZAP
ZAP 6:00 0:00
VYP 22:00 0:00

2857
2858
2859
2860
2861

směšovač zpátečky +
čerp.zásobníku

2880

2862
2867
2868
2869
2870

2871
2872

Zásobník
C1a zvýšení zpátečky zvýšení zpátečky
C1b
C2
C3
C3a
C3b
C4
C4a
C4a_HT
C4b
C4c
C4d
C4e
C5
C5a
C6
C6a
C6a_HT
C7
C8
C9
D1a
D1b
D1c
D1f
D2
D3
D4
D5a

22

zpátečka doba běhu směšovače
140 sek
ohřev zásobníku zásobník
není k dispozici
ohřev zásobníku zásobník
zásob/bojler externí
ohřev zásobníku
ohřev zásob. - kotel
ohřev zásobníku bojler interní
čidlo bojleru A
ohřev zásobníku vypínací teploty zásob. dole
60°C
ohřev zásobníku požad. teplota kotle při ohřevu zásob.
78°C
ohřev zásobníku požad. teplota kotle při ohřevu zásob.
78°C
ohřev zásobníku ohřev zásobníku v letním období
zásobník prohřívat
zásobník minimální teplota
0°C
ohřev zásobníku - redukce výkonu při naplnění přes
85%
indikace chyby čidlo zásobníku dole po (0 = deaktivováno)
30 min
ZAP 0:00 0:00
nucený ohřev zásobníku týdenní časy
VYP 0:00 0:00
bez nuceného ohřevu zásobníku při venk. teplotě přes
30°C
ext. topný okruh s analogovou regulací
deaktivováno
externí topný okruh požadovaná teplota
69°C
externí topný okruh požadovaná teplota
69°C
funkce výstup čerpadel
čerpadlo dálk. ved. 2
externí topné okruhy na čerp. dálk. vedení
bez dálk. vedení
Cizí zdroj tepla
není k dispozici
Obecně
HKM 0 zobrazení HKM zobrazení
bez výběru
HKM 1 zobrazení HKM zobrazení
bez výběru
HKM 2 zobrazení HKM zobrazení
bez výběru
indikace spotřeby
není k dispozici
protimraz.ochrana - čerp. zap při venk. tepl pod
1°C
protimraz. ochrana - požad. teplota výstupu
7°C
ZAP 6:00 0:00
přepnout den-snížení
VYP 22:00 0:00
Odpopelnění - odsávání popela
není k dispozici
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2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
3035
2888
3029
3037
3047

2895
2896
3036
2897
2898
2899

2909
2910
2911
2912
2917

Parametry
D5b povolit odsávání popela povolit odsávání popela
D5r povolit čisticí zařízení povolit odpopelnění štěpka
D5s povolit čisticí zařízení povolit odpopelnění pelety
povolit čisticí zařízení povolit odpopelnění
miscanthus volný
povolit čisticí zařízení povolit odpopelnění
D5u
dřevěné hobliny
D5t

D6r povolit čisticí zařízení povolit odpopelnění štěpka
D6s povolit čisticí zařízení povolit odpopelnění pelety
D6t
D6u
D7
D8
D9
D10
D11
D11a

povolit čisticí zařízení povolit odpopelnění
miscanthus volný
povolit čisticí zařízení povolit odpopelnění
dřevěné hobliny
všechny TO letní odstavení - doba blokování
letní čas
denní časy / týdenní časy
počet bloků pro týdenní časy
povolit režim dovolená
režim dovolená

D12 venkovní tepl. odstavení
D13
D20
D21
D21a
D22
D23
D24
D25
D31
D31a
D31b
D31c
D32
D33
D41
D42
D42a
D43
D44
D44a
D45
D45a
D45b

venkovní čidlo
ETÜ
TÜB
TÜB2
dvojitý vynašeč doba přepnutí
Info / průběh
Modbus aktivní
KNX aktivní
provozní režim
přepínací jednotka
přepínací jednotka změna pozice za:
přepínací jednotka
reg. dálk. vedení - přehřátí
reg. dálk. vedení - doba běhu směšovače
text1 ext. porucha
text2 ext. porucha
vstup externí porucha vstup externí porucha
text1 ext. výstraha
text2 ext. výstraha
vstup externí výstraha vstup externí výstraha
kotel kontrola přetlaku v soustavě
kotel výstraha poklesne-li tlak vody pod
kotel porucha poklesne-li tlak vody pod

ZAP 6:00 0:00
VYP 22:30 0:00
ZAP 0:00 0:00
VYP 24:00 0:00
ZAP 0:00 0:00
VYP 24:00 0:00
ZAP 0:00 0:00
VYP 24:00 0:00
ZAP 0:00 0:00
VYP 24:00 0:00
ZAP 6:00 0:00
VYP 22:30 0:00
ZAP 6:00 0:00
VYP 22:30 0:00
ZAP 0:00 0:00
VYP 24:00 0:00
ZAP 6:00 0:00
VYP 22:30 0:00
120 min
autom. přepnutí
denní časy
2
ne
všechny TO
společně
všechny TO
společně
k dispozici
k dispozici
k dispozici
k dispozici
300 min
nezobrazovat
ne
ne
sání + šnek
není k dispozici
10 dnů
Belimo (AUE)
5°C
140 sek

2918
2925
2930
2935
2940
2950
2955
2960
2965
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994

zavírač
zavírač
není aktivováno
0,8 bar
0,5 bar
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VIII

Parametry
G1
G2
G4
G4a
G4b
G4c
G5
G5a
G5b
G5c
G5d
G5e
G5f
G5g
G6
G6a
G6b
G6c
G6d
G6e
G6f
G6g
G7

24

rozdílový regulátor
funkce rozdílového regulátoru
není k dispozici
rozdílový regulátor aktivní od zdroje tepla
30°C
rozdílový regulátor okruh 1 (přednostní okruh) výběr čidla
rozd. čidlo S2
rozdílový regulátor přehřátí zdroje tepla (okruh 1)
10°C
rozdílový regulátor spínací rozdíl (okruh 1)
5°C
rozdílový regulátor odstavení rozd. reg. (okruh 1)
65°C
rozdílový regulátor okruh 2 (následný okruh) výběr čidla čidlo zásobn. dole
rozdílový regulátor přehřátí zdroje tepla (okruh 2)
10°C
rozdílový regulátor spínací rozdíl (okruh 2)
5°C
rozdílový regulátor odstavení rozd. reg. (okruh 2)
65°C
rozdílový regulátor paralelní provoz okruhů 1+ 2
ne (bez ventilu)
rozdílový regulátor: přepnutí na okruh 2, je-li rozdíl
4°C
u okruhu 1 menší než
rozdílový regulátor: přepnutí na okruh 2, je-li okruh 1
60°C
přes
rozdílový regulátor: prodleva pro přepnutí na
1 min
okruh 2
rozdílový regulátor: kotel cizího zdroje tepla
se směšovačem
zpátečky
rozdílový regulátor: doba běhu směšovače
120 sek
rozdílový regulátor: teplota zpátečky požad.
60°C
rozdílový regulátor: výstraha není-li dosažena
50°C
tepl. zpátečky
rozdílový regulátor: doba pro výstrahu
60 min
rozdílový regulátor: kotel cizího zdroje tepla výběr čidla
čidlo zásobn. dole
rozdílový regulátor: přehřátí zdroje tepla
10°C
(kotel cizího zdroje tepla)
rozdílový regulátor spínací rozdíl (kotel cizího zdroje)
5°C
rozdílový regulátor bezpečnostní režim od zdroje tepla
95°C
(čidlo S1)
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VIII

Seznam parametrů - Servis
z výroby

Menu Popis
GSM
J1
J2
J3
J4

čekací doba SMS alarm
modul GSM - alarm reset
doba k potvrzení
autom. reset GSM

5 min
ne
10 min
autom. reset ANO
K - kotel

K1 kotel výkonové hoření min. výkon
K2 kotel výkonové hoření max. výkon
regulátor odtahu otáčky sání 100% výkon
K3r/s/t/u
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
K10 kotel min. teplota s obtokem
K10a min. teplota kotle
K10a_HT min. teplota kotle
K11 max. teplota kotle
K11_HT max. teplota kotle
K12 kotel teplota - spínací rozdíl
K12_HT kotel teplota - spínací rozdíl
K13 Kotel překročení požadované teploty
K13_HT Kotel překročení požadované teploty
K14 kotel teplota spalin porucha pod
K15 kotel doba teplota spalin porucha
K20 kotel TÜB max. teplota sklad paliva
K21 Kotel ETÜ max. teplota v podáv. kanálu
K29 kotel max. teplota desky překročena
K30 kotel kominík - požad. teplota
K31 kotel kominík - doba běhu
K32 kotel kominík max. výkon plný výkon
K32a kotel kominík max. výkon část. výkon
K40 kotel omezení výkonu při poruše
K51 Kotel klapka pr.vz. požad. při udržení žáru
K54 kotel signál tlak vody při 0 bar
K55 kotel signál tlak vody při 10 bar
L - Čerpadla
L1 čerpadla: čerpadlo dálk. vedení 1 spouštěcí teplota
L2 čerpadla: čerpadlo dálk. vedení 2 spouštěcí teplota
L2a čerpadla: regulované dálk. vedení spouštěcí teplota
L3 čerpadla: čerpadlo TO 1 spouštěcí teplota
L4 čerpadla: čerpadlo TO 2 spouštěcí teplota
L4a čerpadla: čerpadlo TO 3 spouštěcí teplota
L4b čerpadla: čerpadlo TO 4 spouštěcí teplota
L4c čerpadla: čerpadlo TO 5 spouštěcí teplota
L4d čerpadla: čerpadlo TO 6 spouštěcí teplota
L4e čerpadla: čerpadlo TO A spouštěcí teplota
L4i čerpadla: čerpadlo TO 1 spouštěcí teplota
L4j čerpadla: čerpadlo TO 2 spouštěcí teplota
L4k čerpadla: čerpadlo TO 3 spouštěcí teplota
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50%
100%
viz konec tabulky
75°C
78°C
78°C
85°C
95°C
15°C
5°C
4°C
1°C
70°C
15 min
60°C
50°C
60°C
78°C
120 min
100%
50%
60%
0%
0,0V
10,0V
58°C
59°C
59°C
60°C
61°C
62°C
63°C
62°C
63°C
62°C
30°C
31°C
32°C
25

VIII

Parametry
L4l
L4m
L4n
L4o
L5
L6
L7
L7a
L7b
L10
L10a
L10b
L10c
L10d
L11
L11e
L12
L12a
L12b
L12c
L12d
L12e
L13
L30
L31
L40
L41
L42
L43
L51
L52
L53
L54
L55

M1
M1_HT
M1a
M2
M2a
M3
M4
M5
M5a
M5b
M5c
M5d
M5e
M6
M6a
26

čerpadla: čerpadlo TO 4 spouštěcí teplota
čerpadla: čerpadlo TO 5 spouštěcí teplota
čerpadla: čerpadlo TO 6 spouštěcí teplota
čerpadla: čerpadlo TO A spouštěcí teplota
čerpadla: externí TO spouštěcí teplota
čerpadla: čerpadlo bojleru 1 spouštěcí teplota
čerpadla: čerpadlo bojleru 2 spouštěcí teplota
čerpadla: čerpadlo bojleru 3 spouštěcí teplota
čerpadla: čerpadlo bojleru A spouštěcí teplota
zpátečka zpátečka minimum
zpátečka zpátečka rozpětí
zpátečka rozpětí - autom. rozsah nastavení
zpátečka: čerpadlo zpátečky spouštěcí teplota
zpátečka: minimální rozpětí
zpátečka: zvýšení zpátečky - porucha při tepl. pod
zpátečka: otevřít směšovač zpátečky při prvním najetí
zpátečka - doba na poruchu zvýšení zpátečky
zpátečka: interval směšovače zpátečky
zpátečka: směšovač zpátečky Kp
zpátečka: směšovač zpátečky Tn
zpátečka: min. doba běhu směšovače
zpátečka: max. doba běhu směšovače za interval
zpátečka: typ čerpadla zpátečky
zpátečka: směšovač zpátečky při KTH Kp
zpátečka: směšovač zpátečky při KTH Tn
zpátečka: omezení výkonu při nárůstu tepl. zpát. přes
zpátečka: omezení výkonu regulátor Kp
zpátečka: omezení výkonu regulátor Tn
zpátečka: regulátor vyp. při rozdílu TK větším než
zpátečka: reg. zásobníku 3/5čid. Kp
zpátečka: reg. zásobníku 3/5čid. Tn
zpátečka: reg. zásobníku 3/5čid. Tv
zpátečka: reg. zásobníku 3/5čid. T1
zpátečka: regulátor výkon min.
M - topné okruhy
všechny TO čerpadla TO zap překročí-li teplota kotle
všechny TO čerpadla TO zap překročí-li teplota kotle
všechny TO venkovní teplota při bezpečnostním režimu
všechny TO využití zbytk. tepla než kotel pod
všechny TO
všechny TO: přehřátí kotle dle tepl. výstupu
topný okruh 1: faktor vlivu pokoj. teploty - dálk. ovládání
topný okruh 2: faktor vlivu pokoj. teploty - dálk. ovládání
topný okruh 3: faktor vlivu pokoj. teploty - dálk. ovládání
topný okruh 4: faktor vlivu pokoj. teploty - dálk. ovládání
topný okruh 5: faktor vlivu pokoj. teploty - dálk. ovládání
topný okruh 6: faktor vlivu pokoj. teploty - dálk. ovládání
topný okruh A: faktor vlivu pokoj. teploty - dálk. ovládání
všechny TO: překročení pokoj. teploty pokojový regulátor
všechny TO: hystereze pokoj. teploty pokojový regulátor
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33°C
32°C
33°C
32°C
64°C
62°C
63°C
62°C
63°C
58°C
viz konec tabulky
5
52°C
3,0°C
50°C
30%
60 min
10 sek
1,0 sek
20 sek
0,5 sek
50%
HE-čerp.
0,0 sek
30 sek
0,1°C/s
2,5
10 sek
10°C
0,7
300 sek
125 sek
125
30%
92°C
98°C
-10°C
40°C
zbytkové teplo vícekrát
10°C
1
1
1
1
1
1
1
1,0°C
0,0°C

Parametry
M7
M8
M9
M9a
M9b
M9c
M9d
M9e
M10
M11
M12
M14
M15
M16
N1
N1_HT
N2
N3
N4
N5
N6

všechny TO: prodleva při snížení
topný okruh 1: min. doba běhu směšovače
topný okruh 2: min. doba běhu směšovače
topný okruh 3: min. doba běhu směšovače
topný okruh 4: min. doba běhu směšovače
topný okruh 5: min. doba běhu směšovače
topný okruh 6: min. doba běhu směšovače
topný okruh A: min. doba běhu směšovače
externí TO
všechny TO: proporční koeficient
všechny TO: rozdílová teplota pro směšovač
regulované dálkové vedení: rozdílová teplota pro směšovač
regulované dálkové vedení: minimální doba běhu směšovače
indikace chyby směšovač / čerpadlo
N - bojlery
všechny bojlery: čerpadlo bojleru zap při tepl. kotle přes
všechny bojlery: čerpadlo bojleru zap při tepl. kotle přes
všechny bojlery: rozdílová teplota pro čerpadlo bojleru
všechny bojlery: faktor přednosti bojleru
všechny bojlery: doběh čerpadla bojleru - zbytkové teplo
všechny bojlery: přehřátí kotle - program proti legionele
všechny bojlery

N7 všechny bojlery: přehřátí kotle při ohřevu bojleru
O - zásobník / zbytkové teplo
O1 Přehřátí zásobníku TO požad. letní tepl.zásobník přehřátí TO - požad teplota
O2 zásobníku spínací rozdíl TO - požad teplota
O3 zásobník - přehřátí bojleru
O4 zásobník spínací rozdíl teplota bojleru
O5 zásobník / kotel základová tepl. zásobníku zásobník kotel-zásobník zákl.
teplota
O6 zásobník - rozdíl. teplota
O6_HT zásobník - rozdíl. teplota
O9 Bojler - rozdíl. regulace
O10 cizí zdroj tepla - spouštěcí teplota
O11 cizí zdroj tepla - rozpínání
O12 cizí zdroj tepla - doba blokování
O13 zásobník: využití zbytkového tepla než tepl. kotle pod
P- zapalování
P1 zapalování: překročení doby pro zapálení
zapalování: požad. žhavá vrstva při zapalování
P2r/s/t/u
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
P3 zapalování: sání max. při zapalování ZAP
P4 zapalování: podtlak požad. při zapálení
P5 zapalování: hystereze výška žhavé vrstvy
P6 zapalování: sání při podpálení
P7 zapalování: zapalování doba natápění
P10 zapalování: druhý pokus o zapálení po
P11 zapalování: překročení GBF
P12 zapalování: překročení podtlaku
P14 zapalování: počet pokusů o zapálení
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15 min
0,3 sek
0,3 sek
0,3 sek
0,3 sek
0,3 sek
0,3 sek
0,3 sek
bez venk. teploty
100%
1,0°C
1,0°C
0,3 sek
není aktivováno
90°C
98°C
1°C
1
5°C
5°C
zbytkové teplo
vícekrát
10°C
5°C
5°C
5°C
1°C
58°C
5°C
1°C
ZAP
60°C
2°C
15 min
65°C
25 min
viz konec tabulky
80%
130 Pa
5°
90%
0 sek
7 min
5°
10 Pa
4
27
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Parametry
P15 zapalování: posuv zpět před doplněním

28
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2 sek

Parametry
P30
P31
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P50
P51
P60
P61
P62
Q1
Q2r/s/t/u
Q3r/s/t/u
Q4r/s/t/u
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9r/s/t/u
Q10r/s/t/u
Q11
Q11a
Q12
Q12a
Q13a
Q13b
Q13c
Q13d
Q13e
Q19
Q20r/s/t/u
Q21r/s/t/u
Q22
Q23r/s/t/u
Q25
Q26
Q30
Q50

zapalování: zapalování zap při O2 >
zapalování: Delta O2 - zapalování vyp.
zapalování: tepl. spalin přechod do výk. hoření
zapalování: tepl. spalin – nárůst
zapalování: O2 max při přechodu do výk. hoření
zapalování: čas O2 max při přechodu do výk. hoření
zapalování: primární vzduch při přechodu do výk. hoření
zapalování: rampa přechod do výkon. hoření
zapalování: tepl. spal. komory přechod do výkon. hoření
zapalování: dopravované množství zapalování při def. GBF
zapalování: doba posuvu zapalování při def. GBF
zapalování: max.O2 odpadnutí pro klapku prim. vzduchu zavř.
zapalování: klapka prim. vzduchu ZAVŘ na
zapalování: interval pro max. O2 odpadnutí
Q - popelový vynašeč
odpopelnění: minimální doba běhu výkonové hoření
odpopelnění: maximální doba běhu výkonové hoření
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
odpopelnění: doba dohoření
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
odpopelnění: sání max. při dohoření
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
odpopelnění: redukce žhavé vrstvy před dohořením
odpopelnění rošt typ motoru
odpopelnění: iniciátor popela impulsy vpřed
odpopelnění: iniciátor popela impulsy vzad
odpopelnění: počet pojezdů vpřed/vzad popelového šneku
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
odpopelnění: iniciátor popela impulsy
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
odpopelnění: max. proud motoru odpopelnění
odpopelnění: max. proud motoru odpopelnění jednofázový
odpopelnění: jmenovitý proud motoru odpopelnění
odpopelnění: jmenovitý proud motoru odpopelnění jednofázový
odpopelnění: max. proud motoru systému transportu popela
odpopelnění: jmenovitý proud motoru systému transportu popela
odpopelnění: zpoždění startu systému transportu popela
odpopelnění: zpoždění vypnutí systému transportu popela
odpopelnění: systém transportu popela počet chodů zpět
odpopelnění: tolerance požad. GBF velké odpopelnění
odpopelnění: zpoždění otočení roštu
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
odpopelnění: otočení roštu
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
odpopelnění: doba klidu pro velké odpopelnění
odpopelnění: počet do nuceného velkého odpopelnění
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
odpopelnění: maximální proud motoru otočného roštu
odpopelnění: motor roštu doba zpětného chodu
odpopelnění: otevření roštu
odpopelnění: odsát popel počet odpopelnění
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19,00%
1,00%
100°C
30°C
16,00%
10 sek
50%
viz konec tabulky
150°C
40%
180 sek
-0,20%
10 sek
10 sek
30 min
180/300/120/180 min
10/15/10/5 min
viz konec tabulky
10°
SPG
6
3
8/6/11/8
20/14/30/20
2,5 A
3,2 A
1,2 A
2,0 A
2,5 A
1,2 A
5 sek
8 sek
3x
10°
0/20/0/0 sek
1/1/2/1
60 min
2/2/1/2
160,0 mA
10 sek
0°
1x
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Parametry
Q51r/s/t/u
Q52
Q52a
Q53
Q54
Q69
Q70
Q70a
R0
R1r/s/t/u
R2
R9
R9a
R10
R11
R13
R16
R17
R20r/s/t/u
R30r/s/t/u
R31
R32
R33
R35
R40
R40a
R40b
R40c
R40d
R40e
R40f
R40g
R41
R41a
R41b
R41c
R41d
R41e
R41f
R41g
R42
R50
R51
R52

30

odpopelnění: doba odsátí popela
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
odpopelnění: sání při odsátí popela
odpopelnění: doba rozběhu/doběhu sací turbíny
odpopelnění: počet odsátí popela při jednom odpopelnění
odpopelnění: verze odsávání popela
odpopelnění: moment otáčení otoč. roštů
odpopelnění: moment otáčení otoč. roštů odstranění blokády
odpopelnění: moment zastavení otoč. roštů
R - Podávací jednotka / vynašeč paliva
posuv motor
posuv požad. žhavá vrstva
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
posuv: doba výstraha doprav. množství
posuv: dopr. množství [kg/h]
posuv: výstraha při stavu na skladu
posuv: max. proud motoru posuvu
posuv: jmenovitý proud motoru posuvu
posuv max. doba zpětného chodu
posuv max. proud motoru dávk. komory
posuv jmenovitý proud motoru dávk. komory
posuv - takt
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
vynašeč: faktor doprav. množství
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
Auto Adapt doprav. množství
vynašeč: faktor doprav. množství - autom. rozsah nastavení
vynašeč: aktuální faktor doprav. množství
vynašeč: kontrola připojení vynašeče
vynašeč: max. proud motoru (0,18kW)
vynašeč: max. proud motoru (0,25kW)
vynašeč: max. proud motoru (0,37kW)
vynašeč: max. proud motoru (0,55kW)
vynašeč: max. proud motoru RA-2(0,18kW)
vynašeč: max. proud motoru RA-2(0,25kW)
vynašeč: max. proud motoru RA-2(0,37kW)
vynašeč: max. proud motoru RA-2(0,55kW)
vynašeč: jmen. proud motoru RA (0,18kW)
vynašeč: jmen. proud motoru RA (0,25kW)
vynašeč: jmen. proud motoru RA (0,37kW)
vynašeč: jmen. proud motoru RA (0,55kW)
vynašeč: jmen. proud motoru RA-2 (0,18kW)
vynašeč: jmen. proud motoru RA-2 (0,25kW)
vynašeč: jmen. proud motoru RA-2 (0,37kW)
vynašeč: jmen. proud motoru RA-2 (0,55kW)
vynašeč: doba zpětného chodu vynašeče RA
šikmý šnek: max. proud motoru šikmého šneku
šikmý šnek: jmenovitý proud motoru šikmého šneku
šikmý šnek: doba zpětného chodu šikmého šneku
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60/60/100/60 sek
viz konec tabulky
7 sek
2
verze 2
55 Nm
56 Nm
20 Nm
ABM
viz konec tabulky
45 min
0
1000 kg
1,7 A
1,2 A
45 sek
1,7 A
1,2 A
10/30/10/10 sek
viz konec tabulky
k dispozici
30%
viz konec tabulky
ano
1,2 A
1,6 A
1,7 A
2,5 A
1,2 A
1,6 A
1,7 A
2,5 A
0,7 A
1,2 A
1,2 A
1,7 A
0,7 A
1,2 A
1,2 A
1,7 A
5 sek
1,7A
1,2A
10 sek

Parametry
R53r/s/t/u
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R71
R71a
R71b
R71c
R71d
R71e
R71f
R79
R79a

S1r/s/t/u
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S9
S10
T1
T2
T3
T4
T5
T10
T10_HT
T11
T12
T13
T14
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T30

šikmý šnek: faktor doprav. množství
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
posuv redukce při žhavé vrstvě přes požad.
posuv doba přeplnění
posuv doprav. množství při přeplnění
posuv stop-přeplnění vyp. pod žhav. vrstva požad.
posuv redukce doprav. množství po přeplnění
posuv doprav. množství při ETÜ
rozdělovací stanice / společ. míchadlo jmen. proud motoru
rozdělovací stanice / společ. míchadlo max. proud motoru
rozdělovací stanice / společ. míchadlo motor doba nadproudu
rozdělovací stanice / společ. míchadlo motor doba zpět. chodu při nadproudu
rozdělovací stanice / společ. míchadlo max. počet pokusů při nadproudu
rozdělovací stanice / společ. míchadlo motor doba zapnutí
rozdělovací stanice / společ. míchadlo motor taktování
krtek Schellinger: krtek doba řízení
krtek Schellinger: krtek doba přestávky
S- lambda sonda
lambda - požad. hodnota O2
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
lambda: kominík požad. O2 plný výkon
lambda rozdíl O2 -stop
lambda: O2 nárůst část. výkon
lambda tepl. spal.kom. max.
lambda tepl. spal. komory překročení O2 nárůst Kp
lambda tepl. spal. komory překročení O2 nárůst Tn
lambda: sání při kalibraci lambdy
lambda doběh sání než O2 přes
T - Regulace
regulátor: tepl. spalin minimum
regulátor: tepl. spalin maximum
regulátor: tepl. spalin omezovač Kp
regulátor: tepl. spalin omezovač Tn
regulátor: korekce tepl. spalin při 150°C
regulátor: teplota kotle regulátor Kp
regulátor: teplota kotle regulátor Kp
regulátor: teplota kotle regulátor Tn
regulátor: teplota kotle regulátor Tv
regulátor: teplota kotle regulátor T1
regulátor: teplota kotle regulátor xw_exp
regulátor: doprav. množství žhavá vrstva Kp
regulátor: doprav. množství žhavá vrstva Tn
regulátor: doprav. množství žhavá vrstva z
regulátor: doprav. množství žhavá vrstva min
regulátor: doprav. množství žhavá vrstva max
regulátor: doprav. množství při def. GBF Kp
regulátor: doprav. množství při def. GBF Tn
regulátor: doprav. množství při def. GBF min
regulátor: doprav. množství při def. GBF max
regulátor prim. vzduchu (O2) Kp
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100%
15°
30 sek
70%
0°
90%
10%
0,7A
2,0A
1,0 sek
3,0 sek
3
50%
10 sek
120 sek
5 sek

7,50/8,0/8,0/8,0%
7,00%
3,00%
viz konec tabulky
650°C
1
250 sek
60%
18,00%
90°C
200°C
1
250,0 sek
-10°C
6
7
600,0 sek
100,0 sek
100
1,5
1
250,0 sek
0
0
120
4
120,0 sek
0
105
4,5
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Parametry
T31
T32
T33
T34
T35r/s/t/u
T36
T37
T40
T41
T42
T50
T51
T60
T60a
T61
T61a
T62
T62a
T63
T64
T65
T66
T67
T70
U1
U2
U10
U11
U20
U21
U22
Z1a
Z1b
Z1d
Z1e
Z1f
Z1g
Z1h
Z1j
Z1k
Z1l
Z1m
Z1n
Z1o
Z8
Z10

30

regulátor prim. vzduchu (O2) Tn
regulátor prim. vzduchu (O2) Tv
regulátor prim. vzduchu faktor D-filtr
regulátor primárního vzduchu negativní zesílení
regulátor prim. vzduchu maximum
štěpka / pelety / miscanthus / dřevěné hobliny
regulátor: prim vzduch - vadná lambda sonda
regulátor: prim. vzduchu odpopelnění
regulátor: podtlakový regulátor Kp
regulátor: podtlakový regulátor Tn
regulátor: podtlakový regulátor Tv
sání Kp
sání Tn
servis senzor GBF posuv. rošt Offset (L)
servis senzor GBF posuv. rošt Offset (R)
servis senzor GBF popel. rošt Offset (L)
servis senzor GBF popel. rošt Offset (R)
servis senzor GBF Offset (L)
servis senzor GBF Offset (R)
servis: senzor 0% požad. TLK při PLK
servis: senzor 100% požad. TLK při PLK
servis: senzor 0% max. TLK při výkonu
servis: senzor 100% max. TLK při výkonu
servis: senzor TLK max. rychlost zavírání
servis: senzor porucha vzduchové klapky
U - podtlak / odtah spalin
podtlak požad. podtlak při 30% sání
podtlak požad. podtlak při 80% sání
podtlak mezní hodnota výstraha/porucha
podtlak čas do poruchy
sání: typ motoru
sání: max. UPM
počet otáček sání tolerance
Z - zvláštní funkce
kotel: výrobní typ
doplňková funkce
motor RA
motor RA 2
motor popelového šneku
motor šneku vynašeče
nouzový provoz na kusové dřevo možný
systém dopravy popela
Power Converter
Loxone - čas vypršel
deska senzorů 1
deska senzorů 2
rozdělovací stanice / společné míchadlo
komisní číslo
indikace poruchy senzor roštu
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90
0
2
1,2
viz konec tabulky
25%
30%
0,1
4,0 sek
0,0 sek
30
30 sek
-45
45
45
-45
190
190
100%
20%
30%
100%
10%
aktivováno

viz konec tabulky
50%
30 sek
EC-motor
3400
30%
typ vlevo
není k dispozici
0,18kW
0,18kW
3 fázový
3 fázový
ano
není k dispozici
není k dispozici
30 sek
není k dispozici
není k dispozici
není k dispozici
1
ne

VIII

Parametry

Parametry dle typu kotle

Eco-HK 20

Eco-HK 30

Eco-HK 35

Eco-HK 40

Eco-HK 50

Eco-HK 60

regulátor sání počet otáček 100%
K3r
výkon štěpka

60%

70%

80%

55%

70%

80%

K3s

regulátor sání počet otáček 100%
výkon pelety

60%

70%

80%

55%

70%

80%

K3t

regulátor sání počet otáček 100%
výkon miscanthus volný

60%

60%

60%

55%

70%

70%

K3u

regulátor sání počet otáček 100%
výkon dřevěné hobliny

60%

70%

70%

55%

70%

70%

L10a zpátečka rozpětí

18°

18°

18°

18°

19°

20°

zapalování: požad. žhavá vrstva při
P2r zapalování štěpka

35°

35°

35°

65°

65°

65°

zapalování: požad. žhavá vrstva při
P2s zapalování pelety

42°

42°

42°

57°

57°

57°

zapalování: požad. žhavá vrstva při
P2t zapalování miscanthus

50°

50°

50°

65°

65°

65°

zapalování: požad. žhavá vrstva při
P2u zapalování dřevěné hobliny

40°

40°

40°

50°

50°

50°

P45

zapalování: rampa přechod
výkonové hoření

600 sek.

600 sek.

600 sek.

120 sek.

120 sek.

120 sek.

Q4r

odpopelnění: sání maximum
při dohoření štěpka

80%

80%

90%

80%

80%

90%

Q4s

odpopelnění: sání maximum
při dohoření pelety

80%

80%

90%

80%

80%

90%

Q4t

odpopelnění: sání maximum
při dohoření miscanthus

70%

70%

70%

70%

80%

90%

Q4u

odpopelnění: sání maximum
při dohoření dřevěné hobliny

80%

80%

90%

80%

80%

90%

Q52

odpopelnění: sání při odsátí
popela

35%

35%

35%

40%

40%

40%

R1r

posuv požad. žhavá vrstva
štěpka

60°

60°

60°

75°

75°

75°

52°

52°

52°

67°

67°

67°

60°

60°

60°

75°

75°

75°

posuv požad. žhavá vrstva
dřevěné hobliny

50°

50°

50°

75°

75°

75°

vynašeč: faktor doprav. množství
R30r štěpka

40%

45%

50%

60%

70%

85%

12%

13%

15%

19%

21%

25%

45%

50%

50%

85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R33 aktuální faktor doprav. množství

40%

45%

50%

60%

70%

85%

S4 lambda: O2 nárůst část. výkon

2,4%

2,4%

2,4%

1,4%

1,4%

1,4%

R1s posuv požad. žhavá vrstva
pelety
posuv požad. žhavá vrstva
R1t
miscanthus
R1u

vynašeč: faktor doprav. množství
R30s pelety
vynašeč: faktor doprav. množství
R30t miscanthus
vynašeč: faktor doprav.
R30u
množství dřevěné hobliny

T35r regulátor prim. vzduchu max. štěpka

60%

80%

80%

100%

100%

100%

T35s regulátor prim. vzduchu max. pelety

60%

80%

80%

100%

100%

100%

T35t regulátor prim. vzduchu max. misc.

60%

80%

80%

100%

100%

100%

T35u regulátor prim. vzduchu max. dřevěné
hobliny
U1 podtlak požad. při 30% sání

20%

20%

20%

20%

20%

20%

25Pa

25Pa

25Pa

30Pa

30Pa

30Pa

125Pa

125Pa

125Pa

150Pa

150Pa

150Pa

U2 podtlak požad. při 80% sání
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Parametry

4

Analogové vstupy a výstupy

4.1

Zadání výkonu nebo teploty

VIII

Pomocí parametru C6 lze aktivovat analogový vstup 0-10V DC (svorka
80/81) pro analogové zadávání výkonu nebo teploty externího topného
okruhu (připojeného ke kotli).
Obecně se zadání výkonu nebo teploty použije pouze tehdy, když je externí
topný okruh připojený a přijde externí požadavek.

výkon v %
teplota v °C

<1V DC = 100% zadaný výkon nebo 100°C zadaná teplota
>9V DC = 0% zadaný výkon nebo 0°C zadaná teplota (kotel „Vyp“)

4.2

Provozní stavy

Provozní stavy kotle se na analogovém výstupu 0-10V DC (svorka 78/79)
zobrazují následovně.
Výstup (ve V DC)
svorka 78/79

Číslo stavu

Stav kotle

1

KOTEL_VYP

1

2

----------

----------

3

KOTEL_POKUS O ZAPALENI

2

4

KOTEL_ZAPALOVANI

2,5

5

KOTEL_VYKON. HORENI

3

6

KOTEL_UDRZENI ZARU

3,5

7

KOTEL_DOHORENI

4

8

----------

----------

9

KOTEL_ODPOPELNENI

5

10

KOTEL_STB

5,5

11

KOTEL_RUCNE

6

12

KOTEL_NOOUZ. PROVOZ NA DREVO

6,5

 od 0 - 0,5V DC => zlom kabelu / není připojeno
 od 9,5 - 10V DC => PORUCHA
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IX

Odstranění poruch

Kapitola IX: Odstranění poruch

1

Poruchová hlášení

POZOR
Změny oproti normálnímu provozu
Hrozí zranění nebo poškození zařízení
• při vyšším příkonu, teplotách nebo vibracích motorů,
neobvyklých zvucích nebo zápachu, aktivaci bezpečnostních
zařízení apod.
• neprodleně informujte instalatéra / firmu Hargassner
• pravidelně provádějte předepsaná servisní a revizní
opatření
poruchová hlášení se zobrazují textem n displeji
 na standardním displeji se objeví varovný trojúhelník v místě, kde se
vyskytla chyba (A)
Dále uvedená opatření k odstranění poruch jsou určena pro obsluhu
zařízení.
Nemůže-li obsluha poruchu odstranit, je nutné informovat instalatéra /
firmu Hargassner.

1.1

Zobrazit seznam poruch
Vyskytnou-li se poruchová hlášení:
 stiskněte tlačítko <PORUCHA> (B)
 zobrazí se seznam závad (aktuálně přítomné poruchy)
17. červen
seznam poruch
10:35
0016 zkrat čidla venkovní teploty
po 17-02-2018
09:36
0321 ventilátor sání porucha
po 17-02-2018
09:37

nastavit

1.2

standard

Odstranění a potvrzení poruch

Po odstranění poruchy:
 stiskněte tlačítko
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funkce

Odstranění poruch
1.3
č.

IX

Seznam poruch
původce

příčina / problém

řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko Enter))

zelené kontrolky H7 na desce ploš.
spojů nesvítí

vadná pojistka F13, nebo chybí L1,
nebo vadný/nezapojený spojovací
kabel od desky k ovládací jednotce

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

1

Pozor - přehřátí bezpečnostní zařízení STB .

Přehřátí kotle nebo vadný přívod
STB, nebo přehřátí při ručním
provozu, vzduch v topném systému
nebo vadné čerpadlo(a)

kotel nechejte kotel vychladnout, u STB (na čelní stěně
kotle) sejměte kryt a zamáčkněte knoflík;
nechejte elektrikáře zkontrolovat přívod k STB; zkontrolujte
čerpadla; zavolejte servis a desku vyměňte;

2

nadproud šneku posuvu

vzpříčený kus ve šnekovém kanálu odstraňte cizí tělesa, v ručním režimu (č.4) pomocí tlačítka
nebo lámací komoře, nůž lámací vpřed/zpět pojeďte šnekem, než se uvolní (kontrolujte proud
komory vadný nebo blokáda šneku
motoru); event. vyměňte opotřebované závity šneku;
zkontrolujte elektronickou ochranu motoru; zavolejte servis;

3

nadproud vynašeče paliva šnek

vzpříčený kus ve šnekovém kanálu
nebo blokáda šneku

odstraňte cizí tělesa, v ručním režimu (č.3, č.3a pro vynašeč
2) pomocí tlačítka vpřed/zpět pojeďte šnekem, než se uvolní
(kontrolujte proud motoru); event. vyměňte opotřebované
závity šneku; zavolejte servis;

5

nadproud šikmého šneku

vzpříčený kus ve šnekovém kanálu
nebo blokáda šneku

odstraňte cizí tělesa, v ručním režimu (č.5) pomocí tlačítka
vpřed/zpět pojeďte šnekem, než se uvolní (kontrolujte proud
motoru); event. vyměňte opotřebované závity šneku;
zavolejte servis;

6

termopojistka šneku posuvu

přetížení motoru, příp. cizí tělesa,
nebo špatně nastavená
elektronická ochrana motoru

odstraňte cizí tělesa, v ručním režimu (č.4) pomocí tlačítka
vpřed/zpět pojeďte šnekem, než se uvolní, nebo vyměňte
opotřebované závity šneku; zkontrolujte elektronickou
ochranu motoru; potíže může způsobit i těžký chod
dávkovací komory; zavolejte elektrikáře, resp. servis a desku
vyměňte;

7

termopojistka šneku vynašeče
paliva

přetížení motoru, příp. cizí tělesa,
nebo špatně nastavená
elektronická ochrana motoru

odstraňte cizí tělesa, v ručním režimu (č.3) pomocí tlačítka
vpřed/zpět pojeďte šnekem, než se uvolní, nebo vyměňte
opotřebované závity šneku; zkontrolujte elektronickou
ochranu motoru; zavolejte elektrikáře, resp. servis a desku
vyměňte;

8

termopojistka popelového šneku

přetížení motoru, příp. cizí tělesa,
nebo špatně nastavená
elektronická ochrana motoru

odstraňte cizí tělesa, v ručním režimu (č.2) pomocí tlačítka
vpřed/zpět pojeďte šnekem, než se uvolní, nebo vyměňte
opotřebované závity šneku; zkontrolujte elektronickou
ochranu motoru; potíže může způsobit i těžký chod čisticího
zařízení kotle nebo automatického vynašeče popílku;
zavolejte elektrikáře, resp. servis a desku vyměňte;

9

termopojistka šikmého
šneku

přetížení motoru, příp. cizí tělesa,
nebo špatně nastavená
elektronická ochrana motoru

odstraňte cizí tělesa, v ručním režimu (č.5) pomocí tlačítka
vpřed/zpět pojeďte šnekem, než se uvolní, nebo vyměňte
opotřebované závity šneku; zkontrolujte elektronickou
ochranu motoru; zavolejte elektrikáře, resp. servis a desku
vyměňte;

10

čidlo tepl. spalin chybně připojeno

čidlo je chybně zapojeno (pouze při
spuštění) nebo vadná deska

nechejte elektrikáře zkontrolovat polaritu připojení čidla;
spalinové čidlo nebo desku vyměňte;

11

přerušení čidla teploty
spalin

čidlo není připojeno nebo bylo
přerušeno vedení

připojte čidlo; zkontrolujte vedení a zasvorkování; čidlo
nebo desku vyměňte;

12

zkrat čidla teploty kotle

zkrat v čidle nebo vedení

nechejte elektrikáře zkontrolovat kabely a čidla

13

přerušení čidla teploty
spalin

čidlo není připojeno nebo
přerušení čidla

připojte čidlo; zkontrolujte vedení a zasvorkování; vadné čidlo
vyměňte za jiné - vyskytne-li se jiná porucha, je čidlo vadné,
vyskytne-li se stejná porucha, vyměňte desku;

14

zkrat čidla bojleru 1

zkrat v čidle nebo vedení

připojte čidlo; zkontrolujte vedení a zasvorkování; resp.
zkontrolujte nastavené parametry v instalatérském rozhraní;
čidlo a vedení nechejte zkontrolovat elektrikáře;

nezobr
azuje se

tip: konektor čidla, které bylo označeno jako vadné, vyměňte
za jiný konektor čidel, vyskytne-li se pak jiná porucha, je
čidlo vadné a je ho třeba vyměnit; vyskytne-li se stejná
porucha, je nutné vyměnit modul HKM 0; zavolejte servis;
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Odstranění poruch

IX
č.

původce

příčina / problém

15

přerušení čidla bojleru 1

čidlo není připojeno nebo
přerušení čidla

16

zkrat čidla venkovní
teploty

zkrat v čidle nebo vedení

17

přerušení čidla venkovní
teploty

čidlo není připojeno nebo
přerušení čidla

18

zkrat čidla teploty výstupu
TO1

zkrat v čidle nebo vedení

19

přerušení čidla teploty
výstupu TO1

čidlo není připojeno nebo
přerušení čidla

20

zkrat čidla teploty výstupu
TO2

zkrat v čidle nebo vedení

21

přerušení čidla teploty
výstupu TO2

čidlo není připojeno nebo
přerušení čidla

22

zkrat pokoj. termostatu TO1

zkrat v čidle nebo vedení FR25

23

přerušení pokoj.
termostatu TO1

24

zkrat pokoj. termostatu TO2

25

přerušení pokoj.
termostatu TO2

26

doba zapalování překročena

27

nedosažena teplota
spalin

Ve výkonovém hoření klesá teplota
spalin po nastavenou dobu (K15) pod
nastavenou hodnotu (K14)

zkontrolujte montáž spalinového čidla; není-li palivo příliš
vlhké; příliš mnoho popela nebo strusky ve spalovací komoře;
otestujte funkci posuvu a odpopelnění v ručním režimu (č.3,
č.4, č.2) a vyčistěte spalovací komoru;

28

kotel je moc dlouho v režimu O2stop

chyba kontaktu lambda sondy nebo
lambda sonda vadná

lambda sonda je silně znečištěná (vyčistit), poté proveďte v
ručním režimu č.13 kontrolu funkce; nechejte elektrikáře
zkontrolovat zasvorkování a konektory; lambda sondu
vyměňte; kotel lze po přechodnou dobu provozovat se
sníženým výkonem, než bude lambda sonda vyměněná, za
tím účelem lambda sondu odpojte a potvrďte chybu;

30

vybitá baterie prosím vyměňte

baterie pro datum/čas je prázdná

nechejte vyměnit baterii ovládací jednotky;

34

čidlo zásobníku nahoře zkrat

zkrat v čidle nebo vedení

35

čidlo zásobníku nahoře přerušení

přerušení v čidle nebo vedení

36

čidlo zásobníku dole zkrat

zkrat v čidle nebo vedení

37

čidlo zásobníku dole přerušení

přerušení v čidle nebo vedení

38

čidlo zásobníku střed zkrat

zkrat v čidle nebo vedení

39

čidlo zásobníku střed přerušení

přerušení v čidle nebo vedení

36

řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko Enter))

připojte čidlo; zkontrolujte vedení a zasvorkování; resp.
zkontrolujte nastavené parametry v instalatérském rozhraní;
čidlo a vedení nechejte zkontrolovat elektrikáře;
tip: čidlo, které bylo označeno jako vadné, vyměňte za jiné
čidlo, vyskytne-li se pak jiná porucha, je čidlo vadné a je ho
třeba vyměnit; vyskytne-li se stejná porucha, je nutné
vyměnit modul HKM 0; zavolejte servis;

při zkratu: zkontr. svorky; odpor dálkového ovládání se musí
v poloze „Auto“ pohybovat v rozmezí 3340 ohmů a 3626
čidlo není připojeno nebo
ohmů (teplota v místnosti mezi 5°C a 25°C);
přerušení čidla FR25
při přerušení: připojte dálkové ovládání; zkontrolujte vedení a
zkrat v čidle nebo vedení FR25
zasvorkování; zkontrolujte nastavení parametrů č. A6 (resp.
A 16, A 26, A36, A46, A56, A66) v instalatérském rozhraní;
čidlo není připojeno nebo
jinak dálkové ovládání nebo modul TO nebo modul HKM0
přerušení čidla FR25
vyměňte; zavolejte servis;
teplota spalin nestoupla během doby prohlédněte montáž spalinového čidla a svorkovnice;
pokusu o zapálení (P1) o nastavenou zkontrolujte palivo; není-li dosažena hodnota podtlaku,
hodnotu (P41), nebo hodnota O2 v
prověřte těsnost všech servisních otvorů a funkci odtahu
čase (P1) neklesla pod hodnotu (P42) spalin; zapalování otestujte v ručním režimu (č.11); vyčistěte
trubku zapalování; otestujte vynašeč popela v ručním režimu
na dobu (P43);
(č.2); prověřte funkci čidla žhavé vrstvy (u vychladlého kotle
manuálně zvyšte hodnotu čidla žhavé vrstvy asi o 90°a
srovnejte se zobrazením „Info kotel“; nechejte elektrikáře
zkontrolovat kabely, svorkovnice a konektory;

viz č.0014 až 0021;
možná - pozice a parametry čidel na kotli, nebo na HKM 0;2
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IX

č.

původce

příčina / problém

40

zkrat čidla zásobníku
nahoře - střed

zkrat v čidle nebo vedení

41

přerušení čidla zásobníku
nahoře - střed

přerušení v čidle nebo vedení

viz č.0014 až 0021;

42

zkrat čidla zásobníku
dole - střed

zkrat v čidle nebo vedení

poloha a nastavení parametrů čidel na přídavné desce PF (5
čidel zásobníku)

43

přerušení čidla
zásobníku dole - střed

přerušení v čidle nebo vedení

45

teplota zvýšení zpátečky
nebyla dosažena

46

zkrat čidla teploty zpátečky

čerpadlo zvýšení zpátečky není
správně nastaveno nebo vadný
směšovač v prvních dvou případech
se objeví výstraha, potřetí se
zařízení vypne; chyba musí být
odstraněna
zkrat v čidle nebo vedení

47

přerušení čidla teploty
zpátečky

přerušení v čidle nebo vedení nebo
čidlo není k dispozici

52

zkrat čidla cizího zdroje

zkrat v čidle nebo vedení

53

přerušení čidla cizího zdroje

přerušení v čidle nebo vedení

62

GSM modul není připojen

není spojení mezi modulem
GSM a ovládací jednotkou

prohlédněte kabelové spojení; zkontrolujte provozní
kontrolky LED na modulu GSM; zkontrolujte tlačítko
zapnutí/vypnutí na modulu GSM
(nesmí být v poloze OFF); vyměňte modul GSM;

65

modul GSM chyba vysílání

modul GSM nemohl odeslat SMS,
protože je kredit na kartě SIM
vyčerpán nebo nebylo možné
navázat spojení s operátorem

Zkontrolujte kredit na SMS kartě a případně dobijte;
zablokovanou SIM kartu nechejte odblokovat; ověřte
dostupnost sítě, příp. lépe nasměrujte anténu, resp. anténu
prodlužte směrem ven (je k dostání prodlužovací kabel);

67

chyba v parametrech bylo
načteno výrobní nastavení

vyskytla se interní chyba v uložených
parametrech

zkontrolujte nastavení parametrů a opravte, vyskytne-li se
porucha znovu, vyměňte ovládací jednotku kotle;

90

deska IO kotle nepřipojena

vadný kabel Bus nebo desky

vyměňte kabel Bus, ovládací jednotku nebo desku
kotle; zavolejte servis;

91

Překročena maximální
teplota desky.

příliš vysoká teplota desky, deska je
na chvíli otevřete kryt spínací skříně, aby se umožnilo
znečištěná nebo nemůže vychladnout chlazení desky; desku zbavte prachu; zavolejte servis;

94

pozor, kotel je na VYP není
zajištěna ochrana proti
zamrznutí

je aktivní režim VYP a venkovní
provozní režim změnit na AUTO
teplota klesá pod nastavenou hodnotu

100

modul topného okruhu CAN
1 není připojen

není spojení (CAN1 - modrý kabel
Bus) k modulu top. okruhu 1

103

zkrat čidla bojleru 2

zkrat v čidle nebo vedení

104

přerušení čidla bojleru 2

přerušení v čidle nebo vedení

107

zkrat čidla teploty výstupu TO3

zkrat v čidle nebo vedení

108

přerušení čidla teploty
výstupu TO3

přerušení v čidle nebo vedení

109
110

zkrat čidla teploty výstupu TO4
přerušení čidla teploty
výstupu TO4
zkrat čidla pokoj. termostatu TO3

zkrat v čidle nebo vedení
přerušení v čidle nebo vedení

112

přerušení čidla pokoj.
termostatu TO3

přerušení v dálkovém ovládání nebo
ve vedení FR25

viz č.0022 až 0025 na

113

zkrat pokoj. termostatu TO4

zkrat v dálkovém ovládání nebo
ve vedení FR25

modulu top. okruhu HKM 1

114

přerušení čidla pokoj. termostatu
TO4

přerušení v dálkovém ovládání nebo
ve vedení FR25

111

řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko Enter))

zkontrolujte, že je čidlo zpátečky ve správné pozici; čerpadlo
správně nastavte; čerpadlo vyměňte nebo použijte větší
čerpadlo; ověřte funkci směšovače zpátečky (je-li k dispozici);
zavolejte instalatéra;
POZOR: snižuje životnost kotle!

viz č.0014 až 0021

přepínač na HKM nastavte na „1“; zkontrolujte kabeláž
Bus a síťové připojení k HKM 1; HKM 1 vyměňte;

viz č.0014 až 0021 na modulu
top. okruhu HKM 1

zkrat v dálkovém ovládání nebo
ve vedení FR25
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IX
č.

původce

příčina / problém

řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko Enter))

120

modul topného okruhu CAN
2 není připojen

není spojení (CAN1 - modrý kabel
Bus) k modulu top. okruhu 2

přepínač na HKM nastavte na „2“; zkontrolujte kabeláž
Bus a síťové připojení k HKM 2; HKM 2 vyměňte;

125

zkrat čidla bojleru 3

zkrat v čidle nebo vedení

126

přerušení čidla bojleru 3

přerušení v čidle nebo vedení

127

zkrat čidla teploty výstupu
TO5

zkrat v čidle nebo vedení

128

přerušení čidla teploty
výstupu TO5

přerušení v čidle nebo vedení

129

zkrat čidla teploty výstupu
TO6

zkrat v čidle nebo vedení

130

přerušení čidla teploty
výstupu TO6

přerušení v čidle nebo vedení

131

zkrat pokoj. termostatu TO5

zkrat v dálkovém ovládání nebo
ve vedení FR25

132

přerušení čidla pokoj.
termostatu TO5

přerušení v dálkovém ovládání nebo
ve vedení FR25

viz č.0022 až 0025 na

133

zkrat čidla pokoj. termostatu TO5

zkrat v dálkovém ovládání nebo
ve vedení FR25

modulu top. okruhu HKM 2

134

přerušení čidla pokoj.
termostatu TO6

přerušení v dálkovém ovládání nebo
ve vedení FR25

135

deska topného okruhu CAN
A není připojena

136

zkrat čidla teploty výstupu
TOA

není spojení (CAN1 - modrý kabel
přepínač na desce nastavte na „A“; zkontrolujte kabeláž
Bus) k desce I/O 36 topného okruhu
Bus a síťové připojení desky; desku vyměňte;
A
(namontováno na kotli nebo HKM 0-2)
zkrat v čidle nebo vedení

137

přerušení čidla teploty výstupu
TOA

přerušení v čidle nebo vedení

138

zkrat čidla bojleru A

zkrat v čidle nebo vedení

139

přerušení čidla bojleru A

přerušení v čidle nebo vedení

140

modul topného okruhu CAN
0 není připojen

není spojení (CAN1 - modrý kabel
Bus) k modulu top. okruhu 0

141

zkrat čidla teploty výstupu regulované dálkové vedení

zkrat v čidle nebo vedení

142

přerušení čidla teploty výstupu regulované dálkové vedení

přerušení v čidle nebo vedení

143

deska dálkového vedení CAN F
není připojena

144

čidlo spalovací komory je vadné
nebo není připojeno

není spojení s deskou I/O 36 topného přepínač na desce nastavte na „F“; zkontrolujte kabeláž
okruhu F
Bus a síťové připojení desky; desku vyměňte;
(namontováno na kotli nebo HKM 0-2)
zkrat nebo přerušení v čidle nebo
viz č. 0014 až 0021
vedení

145

deska zásobníku CAN C
není připojena

149

není spojení se serverem
Loxone

150

není spojení s HKR 0

151

není spojení s HKR 1

152

není spojení s HKR 2

153

není spojení s HKR 3

154

není spojení s HKR 4

155

není spojení s HKR 5

156

není spojení s HKR 6

157

není spojení s HKR 7

158

není spojení s HKR 8

38

viz č.0014 až 0021 na
modulu top. okruhu HKM 2

viz č.0014 až 0021 na
desce top. okruhu A

přepínač na HKM nastavte na „0“; zkontrolujte kabeláž
Bus a síťové připojení k HKM 0; HKM 0 vyměňte;
viz č.0014 až 0021
na desce topného okruhu F

není spojení s deskou I/O 36 topného
okruhu C
(namontováno na kotli nebo HKM 0-2)
parametr (Z1l) nastavená doba
Timout byla překročena; není síťové
spojení s řízením Loxone;

přepínač na desce nastavte na „C“; zkontrolujte kabeláž
Bus a síťové připojení desky; desku vyměňte;

komunikace přes CAN2 (červený
BUS) k HKR přerušena; kabel bus je
vadný; vadný HKR; chybí napájecí
napětí HKR; vadná deska kotle nebo
ovládací jednotka; interní kabel bus je
vadný; nejsou správně nastaveny
ukončovací odpory

zkontrolujte zobrazení v HKR (pojistky); kontrolky LED blikají
při komunikaci přes BUS; prověřte ukončovací odpory;
zkontrolujte napětí / pólování konektoru CAN-BUS (cca. 2 V
mezi L a mínus (-), resp. H a mínus (-))
-> zkrat / přerušení vedení BUS, interní kabel BUS,
zkontrolujte desku kotle (napětí 2V), ovládací jednotku
nebo HKR vyměňte;
zkontrolujte nastavení adresy HKR (pouze u spuštění);
viz Návod k obsluze HKR;

prověřte síťové spojení; zkontrolujte konfiguraci
nastavení sítě; zkontrolujte konfiguraci Loxone;
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Odstranění poruch
č.

IX

původce

příčina / problém

řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko Enter))

159

není spojení s HKR 9

160

není spojení s HKR 10

161

není spojení s HKR 11

162

není spojení s HKR 12

163

není spojení s HKR 13

164

není spojení s HKR 14

komunikace přes CAN2 (červený
BUS) k HKR přerušena; kabel bus je
vadný; vadný HKR; chybí napájecí
napětí HKR; vadná deska kotle nebo
ovládací jednotka; interní kabel bus je
vadný; nejsou správně nastaveny
ukončovací odpory

165

není spojení s HKR 15

zkontrolujte zobrazení v HKR (pojistky); kontrolky LED blikají
při komunikaci přes BUS; prověřte ukončovací odpory;
zkontrolujte napětí / pólování konektoru CAN-BUS (cca. 2 V
mezi L a mínus (-), resp. H a mínus (-))
-> zkrat / přerušení vedení BUS, interní kabel BUS,
zkontrolujte desku kotle (napětí 2V), ovládací jednotku
nebo HKR vyměňte;
zkontrolujte nastavení adresy HKR (pouze u spuštění);
viz Návod k obsluze HKR;

169

program vytápění podlahy byl
deaktivován!

výpadek proudu na delší dobu

180

zkontrolujte polohu čidla
zásobníku dole

čidlo není správně namontováno
(příliš hluboko nebo pod zpátečkou
ke kotli); hydraulický problém;

po delším výpadku proudu se program vytápění podlahy
automaticky deaktivuje (výstraha na displeji); podle potřeby
program vytápění podlahy opět spusťte (instalatérské
rozhraní č A9);
polohu čidla srovnejte s hydraulickým schématem a
správně jej namontujte; zavolejte instalatéra; zavolejte
servis;

210
216

pokojový termostat FR35
není připojen (TO A - TO 6)

není spojení s dálkovým
ovládáním FR35

zkontrolujte parametr A6 (resp. A16, A26, A36, A46, A56,
A66); prohlédněte kabeláž Bus; digitální dálkové ovládání
vyměňte; viz Návod k obsluze FR35;

220
226

pokojový termostat FR40
není připojen (TO A - TO 6)

není spojení s dálkovým
ovládáním FR40

zkontrolujte parametr A6 (resp. A16, A26, A36, A46, A56,
A66); prohlédněte kabeláž Bus; digitální dálkové ovládání
vyměňte; viz Návod k obsluze FR40;

230

chyba v komunikaci s
hlavním kotlem
(pouze u kaskády)

není spojení s hlavním
kotlem (kotel A)

zkontrolujte parametr F1: u všech kotlů nastavte na „k
dispozici“; zkontrolujte parametr F2: každý kotel musí mít
jednoznačnou adresu (bez dvojího obsazení); zkontrolujte
kabeláž Bus; prohlédněte interní kabel Bus mezi ovládací
jednotkou a deskou;

231

výpadek následného kotle
(pouze u kaskády)

není spojení s následným kotlem
(kotel B-F)

zkontrolujte parametr F6: nastavte správný počet
následných kotlů; viz č. 0230;

232

porucha následného kotle
(pouze u kaskády)

na zobrazeném následném kotli se
vyskytla porucha

Toto hlášení se zobrazuje pouze na hlavním kotli (kotel A).
Hlavní kotel a všechny ostatní následné kotle běží dál.
Hlášení potvrďte na hlavním kotli a poruchu odstraňte na
následném kotli

240
246

připojené
dálkové
ovládání
neodpovídá
nastaveným
parametrům (TOA - TO6)

Nastavení parametrů pro dálkové
ovládání neodpovídá parametrům
dálkového ovládání TO

zkontrolujte nastavené parametry dálkového ovládání a
topných okruhů; viz Návod k obsluze příslušného dálkového
ovládání;

280

rozdílový regulátor CAN D
není připojen

není spojení s deskou I/O 36 topného
okruhu D

přepínač na desce nastavte na „D“; zkontrolujte kabeláž
Bus a síťové připojení desky; desku vyměňte;

281

zkrat čidla zdroje tepla
(S1)

zkrat v čidle nebo vedení

282

není připojeno čidlo zdroje
tepla (S1)

přerušení v čidle nebo vedení

283

zkrat rozdílového čidla (S2)

zkrat v čidle nebo vedení

284

rozdílové čidlo (S2) není
připojeno

přerušení v čidle nebo vedení

desce rozdílového

285

zkrat čidlo zpátečky kotle cizího
zdroje

zkrat v čidle nebo vedení

regulátoru

286

čidlo zpátečky kotle cizího zdroje
není připojeno

přerušení v čidle nebo vedení

287

teplota zpátečka cizího kotle
nebyla dosažena

porucha na cizím kotli; špatně
umístěné čidlo;

prohlédněte cizí kotel; polohu čidla srovnejte s hadraulickým
schématem a správně jej namontujte;

305

chybná ID karta kotle

chybná ID karta kotle

vyměňte ID kartu kotle, kotel poběží 30 dní s chybnou ID
kartou;

306

ID karta kotle chybí

vadná ID karta kotle nebo připojení

zkontrolujte, příp. vyměňte ID kartu kotle nebo připojení,
kotel poběží 30 dní s chybnou ID kartou;

309

popelník plný
(výstraha)

popelník je plný nebo těžký chod
popelníku

popelník vyprázdněte; topný režim bude pokračovat; řídicí
jednotka zkouší každých 10 minut uvolnit popelový šnek,
když se to nepodaří, až do dalšího odpopelnění porucha 314;

viz č.0014 až 0021 na
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Odstranění poruch

IX
č.

původce

příčina / problém

310

iniciátor čisticího zařízení a
odpopelnění nedosahuje
koncové pozice

311

iniciátor čisticího zařízení a
odpopelnění nedosahuje
nastavenou dráhu pojezdu

vynašeč popela a čisticí zařízení zkontrolujte lehký chod čistícího zařízení a roštovače
nenajelo po vyčištění zpět na výchozí popílku (v ručním režimu č.2b je zobrazena funkce
pozici
iniciátoru); zkontrolujte gumová těsnění a tyče; prověřte
popelový vynašeč a čisticí zařízení funkci iniciátoru (vzadu za krytem vedle desky řídicí
nedosahují během čištění potřebnou jednotky);
(topení může pokračovat po přechodnou dobu);
dráhu pojezdu

312

ventilátor sání porucha

nebylo dosaženo potřebných
otáček ventilátoru sání

sání otestujte v ručním režimu (č.1); je na motoru sání
napojen zelený a černý konektor?
vyčistěte schránku a lopatky ventilátoru, motor sání se musí
otáčet lehce; nechejte elektrikáře zkontrolovat svorkovnice a
konektory; vyměňte motor;

313

popelník není v pozici

popelník, resp. víko nedoléhá těsně
na bezpečnostní spínač.

upevněte popelník ke kotli; víko popelníku musí být zavřené;
nechejte elektrikáře zkontrolovat bezpečnostní spínač,
kabely, svorkovnice a konektory; (topení může pokračovat,
odpopelnění a odsávání popela je zablokováno)

314

popelník plný
(porucha)

popelník je plný nebo těžký chod
popelníku

popelník vyprázdněte; prověřte lehký chod popelového šneku
(manuální režim č.2); odmontujte přírubu výhozu popela,
vytáhněte zajišťovací tyč (za krytem pod posuvem) a
popelový šnek vytáhněte směrem dopředu; odstraňte
přeplnění v prostoru na popel pod roštem resp. prostoru pro
popílek nebo cizí tělesa v popelovém šneku; zavolejte servis;

315

poziční spínač víka vynašeče otevřené (výstraha)

víko vynašeče není dobře zavřené,
vadný kabel, nebo vzpříčený materiál
ve vynašeči

režim topení pokračuje; řídicí jednotka se pokusí čtyřikrát
pojet šnekem a uvolnit ho, jestliže se to nepodaří, objeví se
porucha 366;

316

bezpečnostní spínač víka
vynašeče - otevřené

víko vynašeče je otevřené nebo
spínač není zapojen

dorazový šroub byl odstraněn a víko otevřeno;
bezpečnostní spínač připojen (poloha spínače se
zobrazuje v okně info); nechejte elektrikáře zkontrolovat
bezpečnostní spínač, kabel, svorkovnice a konektory;

317

poziční spínač víka šikmého
šneku - otevřené (výstraha)

víko šikmého šneku není dobře
zavřené, vadný kabel nebo
vzpříčený materiál ve šneku;

režim topení pokračuje; řídicí jednotka se pokusí čtyřikrát
pojet šnekem a uvolnit ho, jestliže se to nepodaří, objeví se
porucha 368;

318

bezpečnostní spínač víka
šikmého šneku - otevřené

víko šikmého šneku je otevřené
nebo spínač není zapojen

319

bezpečnostní spínač víka
vynašeče 1 - otevřené

víko vynašeče 1 je otevřené nebo
spínač není zapojen

dorazový šroub byl odstraněn a víko otevřeno;
bezpečnostní spínač připojen (poloha spínače se
zobrazuje v okně info); nechejte elektrikáře zkontrolovat
bezpečnostní spínač, kabel, svorkovnice a konektory;

320

bezpečnostní spínač víka
vynašeče 2 - otevřené

víko vynašeče 2 je otevřené nebo
spínač není zapojen

321

posuvný rošt/y pozice nebyla
dosažena

posuvný rošt/y nemůže dosáhnout
požadované pozice (výchozí poloha
0°)

pojeďte v ručním režimu (č.6/6a) posuvným roštem až do
uvolnění; odstraňte cizí tělesa z prostoru popela pod
roštem; zkontrolujte motor roštu a pohon; zkontrolujte
polohové senzory a magnetické čidlo; (topení lze provozovat
s vadným pohonem roštu po přechodnou dobu, je nutno
odpojit motor roštu, rošt umístit ručně do vodorovné polohy a
potvrdit poruchu)

322

popelový rošt - pozice nebyla
dosažena

popelový rošt nemůže dosáhnout
požadované pozice (výchozí poloha
0°)

323

senzor posuvného roštu neplatný signál

signál je mimo požadované napětí
(0,8-4,5V)

pojeďte v ručním režimu (č.7) popelovým roštem až do
uvolnění; odstraňte cizí tělesa z prostoru popela pod
roštem; zkontrolujte motor roštu a pohon; zkontrolujte
polohové senzory a magnetické čidlo; (topení lze provozovat
s vadným pohonem roštu po přechodnou dobu, je nutno
odpojit motor roštu, rošt umístit ručně do vodorovné polohy a
potvrdit poruchu);
nechejte elektrikáře zkontrolovat kabely, svorkovnice a
konektory; senzor vyměňte;

324

senzor popelového roštu - neplatný signál je mimo požadované napětí
signál
(0,8-4,5V)

nechejte elektrikáře zkontrolovat kabely, svorkovnice a
konektory; senzor vyměňte;

325

klapka primárního vzduchu
nepracuje

klapku primárního vzduchu otestujte v ručním režimu (č.12);
po zmáčknutí odblokování lze ručně klapkou pohnout a
zkontrolovat lehký chod. (za krytem pod posuvem); (režim
topení může po přechodnou dobu pokračovat s vadnou
klapkou primárního vzduchu se sníženým výkonem, za tím
účelem jej nastavte ručně asi na 30%); nechejte elektrikáře
zkontrolovat kabely, svorkovnice a konektory; vyměňte
motor klapky;

40

klapka primárního vzduchu nemůže
dosáhnout pozice nebo se
nepohybuje

řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko Enter))
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č.

IX

původce

příčina / problém

řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko Enter))

326

klapka primárního vzduchu je
vadná nebo není připojena

klapka primárního vzduchu
není připojena nebo vadná

327

čidlo žhavé vrstvy - neplatný signál

senzor čidla žhavé vrstvy
není připojen nebo vadný

(režim topení může po přechodnou dobu pokračovat s
vadnou klapkou primárního vzduchu se sníženým
výkonem, za tím účelem jej nastavte ručně asi na 30%);
nechejte elektrikáře zkontrolovat kabely, svorkovnice a
konektory; vyměňte motor klapky;
(režim topení může dočasně pokračovat s redukovaným
výkonem, za tím účelem jej odpojte a poruchu potvrďte);
nechejte elektrikáře zkontrolovat kabely, svorkovnice
a konektory; senzor vyměňte;

328

bylo použito tlačítko pro nouzové
vypnutí

nouzový stop odjistěte nebo opět připevněte konektor s
přemostěním - svorka (76 / 77);

329

senzor podtlaku vadný

byl aktivován nouzový stop nebo
odstraněn konektor s
přemostěním
měřicí podtlaková nádobka není
připojena nebo vadná

330

vadné relé bezpečnostního
přemostění

deska vadná

desku vyměňte, resp. zavolejte servis

331

bezpečnostní spínač sklad
otevřený

bezpečnostní spínač odjistěte nebo opět upevněte konektor s
přemostěním;

335

teplota ve skladu paliva 2 příliš
vysoká

byl aktivován bezpečnostní
spínač nebo odstraněn konektor
s přemostěním
teplota ve skladu paliva 2 příliš
vysoká

336

teplota ve skladu paliva příliš
vysoká

teplota ve skladu paliva příliš vysoká

337

teplota v kanálu posuvu příliš
vysoká

teplota naměřená na podávacím
šneku je příliš vysoká, protože je
kotel nebo kouřovod znečištěný
nebo došlo ke zpětnému zahoření

338

přerušení čidla TÜB 2
zkrat čidla TÜB 2

přerušení nebo zkrat v čidle nebo
vedení

viz č.0014 až 0021

339
340

přerušení čidla TÜB

341

zkrat čidla TÜB

342

přerušení čidla ETÜ

343

zkrat čidla ETÜ

344

podtlak příliš malý

regulace počtu otáček odsávání
spalin nedosahuje žádoucího
podtlaku v kotli

všechny otvory kotle musejí být uzavřeny servisní víka,
dvířka spalovací komory); prověřte měřicí podtlakovou
nádobku, odsávání spalin a kouřovod; podtlakovou hadici a
trubičku kotle profoukněte; zkontrolujte svorkovnice, vedení a
konektory;

349

Lambda sonda není připojena
nebo vadná

chybný kontakt lambda sondy nebo
lambda sonda vadná

lambda sonda je silně znečištěná (vyčistit), poté proveďte v
ručním režimu č.13 kontrolu funkce; nechejte elektrikáře
zkontrolovat zasvorkování a konektory; lambda sondu
vyměňte; kotel lze po přechodnou dobu provozovat se
sníženým výkonem, než bude lambda sonda vyměněná, za
tím účelem lambda sondu odpojte a potvrďte chybu;

350

nádoba na popel je plná (AAS.2)
odpopelnění se provádí dočasně
do popelníku

senzor nádoby na popel hlásí
plný stav nebo není zapojen

nádobu na popel vyprázdněte; senzor vyčistěte; není-li
senzor k dispozici, nastavte parametr D5a na „bez nádoby
na popel“; nechejte elektrikáře zkontrolovat kabely,
svorkovnice a konektory;

351

odsávání popela odpojte

manuální odstavení během
odsávání popela

hlášení zhasne po ukončení odsávání popela;

352

dopravované množství příliš
malé! zkontrolujte zásoby
paliva

dopravované množství paliva není
dostatečné

sklad paliva bude brzy prázdný - doplňte; prohlédněte
pružiny vynašeče paliva; tvorba dutin ve skladu paliva;
nastaveno nesprávné palivo (parametr č.19);

353

senzor výšky žhavé vrstvy se
nepohybuje

sklad paliva je prázdný nebo se čidlo
žhavé vrstvy přestalo pohybovat

sklad paliva je prázdný - doplnit; prověřte funkci vynašeče a
posuvu v ručním režimu (č.3 a č.4); zkontrolujte jazýček čidla
žhavé vrstvy, jestli se pohybuje snadno; odstraňte cizí tělesa;
zkontrolujte správnou montáž senzoru, magnetu čidla a
spojovací hřídel k jazýčku;

(režim topení může dočasně pokračovat s redukovaným
výkonem, za tím účelem jej odpojte a poruchu potvrďte);
nechejte elektrikáře zkontrolovat kabely, svorkovnice
a konektory; senzor vyměňte;

při aktivaci výstražného zařízení je nutno zkontrolovat stav
skladu paliva, zda se nevyskytují teplá místa, popř. přijmout
další opatření (zavolat hasiče); pokud je chyba na desce, lze
topení provozovat přechodně bez TÜB;
(parametr D21 / D21a nastavte na „není k dispozici“ =>
POZOR: nedojde k výstraze při zvýšené teplotě ve skladu
paliva);
zkontrolujte stav znečištění kotle a kouřovodu, popř.
vyčistěte; při zpětném zahoření je nutno zkontrolovat těsnost
lámací komory; sejměte hadici podtlakové nádobky a
trubičku kotle profoukněte ústy;

režim topení může po přechodnou dobu pokračovat bez
TÜB;
(parametr D21 / D21a nastavte na „není k dispozici“ =>
POZOR: nedojde k výstraze při zvýšené teplotě ve skladu
paliva);
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původce

příčina / problém

řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko Enter))

354

zkalibrujte čidlo žhavé vrstvy

je chybně nastaven typ kotle (L/R)
nebo vadný senzor;

prověřte parametr Z1a; senzor výšky žhavé vrstvy znovu
zkalibrujte pomocí parametru č.9; senzor vyměňte;

355

klapka terciárního vzduchu
nepracuje

klapka terciárního vzduchu nemůže
dosáhnout pozice nebo se
nepohybuje

klapku terciárního vzduchu otestujte v manuálním režimu
(č.12a); po zmáčknutí odblokování lze klapkou pohybovat
ručně a je možné prověřit lehký chod; (v režimu vytápění lze
s vadnou klapkou terciárního vzduchu po přechodnou dobu
pokračovat s redukovaným výkonem, k tomu nastavte ručně
asi na 100%); nechejte elektrikáře zkontrolovat kabely,
svorkovnice a konektory; motor klapky vyměňte;

356

klapka terciárního vzduchu je
vadná nebo není připojena

klapka terciárního vzduchu
není připojena nebo vadná

357

nádoba na popel je plná (AFS)
odpopelnění se provádí dočasně
do popelníku

senzor nádoby na popel hlásí
plný stav nebo není zapojen

(režim topení může po přechodnou dobu pokračovat s
vadnou klapkou terciárního vzduchu se sníženým výkonem,
za tím účelem jej nastavte ručně asi na 100%); nechejte
elektrikáře zkontrolovat kabely, svorkovnice a konektory;
vyměňte motor klapky;
nádobu na popel vyprázdněte; vyčistěte senzor;
nechejte elektrikáře zkontrolovat kabely, zasvorkování a
konektory;

360

nadproud šneku vynašeče 1

361

nadproud šneku vynašeče 2

parametr č. 19a Druh vynašeče
nastavte na „rovnoměrné
vyprazdňování“; vzpříčený kus ve
šnekovém kanálu

viz č. 003; v režimu topení lze pokračovat; parametr
č. 19a nastavte na fungující vynašeč (pouze RA1 nebo
pouze RA2);

362

termopojistka šneku vynašeče
paliva 1

363

termopojistka šneku vynašeče
paliva 2

viz č. 007; v režimu topení lze pokračovat; parametr
č. 19a nastavte na fungující vynašeč (pouze RA1 nebo
pouze RA2);

364

poziční spínač víka vynašeče 1
- otevřené (výstraha)

parametr č. 19a Druh vynašeče
nastavte na „rovnoměrné
vyprazdňování“; přetížení motoru,
příp. cizí tělesa nebo špatně
nastavená elektronická ochrana
motoru
víko vynašeče 1 není dobře zavřené,
vadný kabel, nebo vzpříčený materiál
ve vynašeči 1

365

poziční spínač víka vynašeče 2
- otevřené (výstraha)

víko vynašeče 2 není dobře zavřené,
vadný kabel, nebo vzpříčený materiál
ve vynašeči 2

režim topení pokračuje; řídicí jednotka se pokusí čtyřikrát
pojet šnekem a uvolnit ho, jestliže se to nepodaří, objeví se
porucha 368;

366

vzpříčený materiál - víko RA

víko vynašeče není dobře zavřené,
vadný kabel, nebo vzpříčený materiál
ve vynašeči

odstraňte vzpříčený materiál a cizí tělesa; víko musí zcela
přiléhat; nechejte elektrikáře zkontrolovat bezpečnostní
spínač, kabely, svorkovnice a konektory;

367

vzpříčený materiál - víko RA 1

víko vynašeče 1 není dobře zavřené,
vadný kabel, nebo vzpříčený materiál
ve vynašeči 1

368

vzpříčený materiál - víko RA 2

víko vynašeče 2 není dobře zavřené,
vadný kabel, nebo vzpříčený materiál
ve vynašeči 2

371

nadproud šneku vynašeče 1

372

nadproud šneku vynašeče 2

parametr č. 19a Druh vynašeče
nastavte na „pouze vynašeč 1/2“;
vzpříčený kus ve šnekovém kanálu

viz č. 003; v režimu topení lze pokračovat; parametr
č. 19a nastavte na fungující vynašeč (pouze RA1 nebo
pouze RA2);

373

termopojistka šneku vynašeče 1

374

termopojistka šneku vynašeče 2

parametr č. 19a Druh vynašeče
nastavte na „pouze vynašeč 1/2“;
přetížení motoru, příp. cizí tělesa,
nebo špatně nastavená elektronická
ochrana motoru

viz č. 007; v režimu topení lze pokračovat; parametr
č. 19a nastavte na fungující vynašeč (pouze RA1 nebo
pouze RA2);

375

oba vynašeče jsou vadné
(podrobnosti viz výstrahy)

u obou vynašečů zkontrolujte
přetížení nebo termopojistku;

viz č. 003 nebo č. 007; nelze-li chybu odstranit, přepněte
parametr č. 19 nouzový provoz; zavolejte servis;

401

ujistěte se, jestli bylo odstraněno
přemostění bezpečnostního
zařízení

po ukončení servisních prací přemostění (svorky 64 / 65)
opět odstraňte. POZOR: jinak nebudou aktivní žádné
bezpečnostní funkce;

410

chybí palivo ve vynašeči 1;
nyní odběr z vynašeče RA 2

manuální přemostění
bezpečnostního okruhu při
servisních pracích nebylo
odstraněno
došlo palivo pro RA 1;

411

chybí palivo ve vynašeči 2;
nyní odběr z vynašeče RA 1

došlo palivo pro RA 2;

doplňte palivo pro RA 2; řízení přepne na přívod paliva
z RA 1;

412

chybí palivo

došlo palivo pro RA 1 a RA 2

doplňte palivo

413

chybí palivo ve vynašeči 1;
vynašeč změněn na RA 2

došlo palivo pro RA 1;

doplňte palivo pro RA 1; řízení přepne na přívod paliva z
RA 2;

42

režim topení pokračuje; řídicí jednotka se pokusí čtyřikrát
pojet šnekem a uvolnit ho, jestliže se to nepodaří, objeví se
porucha 367;

doplňte palivo pro RA 1; řízení přepne na přívod paliva
z RA 2;
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414

chybí palivo ve vynašeči 2;
vynašeč změněn na RA 1

došlo palivo pro RA 2;

doplňte palivo pro RA 2; řízení přepne na přívod paliva
z RA 1;

415

není palivo ve vynašeči 1

došlo palivo pro RA 1;

doplňte palivo pro RA 1;

416

není palivo ve vynašeči 2

došlo palivo pro RA 2;

doplňte palivo pro RA 2;

420

termopojistka dávk. komory

přetížení motoru cizími tělesy nebo
špatně elektronická ochrana motoru

viz č. 007

421

nadproud dávk. komory

vzpříčený kus v lámací komoře

viz č. 003

422

referenční najetí roštů se
nezdařilo

cizí tělesa nebo zablokované rošty;

odstraňte cizí tělesa; referenční najetí proveďte znovu v
ručním režimu pomocí parametrů č. 6 a č. 7; zavolejte
servis;

423

referenční najetí klapek se
nezdařilo

pozice nedosažena;

referenční najetí proveďte znovu v ručním režimu
pomocí parametru č. 12; zavolejte servis;

500

šnek posuvu je zablokován,
uvolněte lámací komoru / kanál
posuvu

vzpříčený kus ve šnekovém kanálu
nebo blokáda šneku (porucha č.2 se
vyskytla třikrát během určitého
časového intervalu)

řízení zablokuje zařízení na 15 minut; odstraňte cizí
tělesa, v ručním režimu (č.4) uvolněte pojetím šnek;
vyskytne-li se porucha (č.2) během dvou minut znovu, bude
kotel trvale zablokován (porucha č.501);

501

šnek posuvu je zablokován, lámací
komoru
/ kanál posuvu uvolněte; kontaktujte
prosím zákaznický servis

vzpříčený kus ve šnekovém kanálu
nebo blokáda šneku (porucha č.500
byla odstraněna, během 2 minut se
objeví porucha č.2)

řízení blokuje trvale zařízení; odstraňte cizí tělesa a
zavolejte servis;

502

systém transportu popela nadproud (AFS)

vzpříčený kus v popelníku nebo
blokáda šneku

503

termopojistka systému transportu
popela (AFS)

přetížení motoru, příp. cizí tělesa,
nebo špatně nastavená
elektronická ochrana motoru

odstraňte cizí tělesa; v ručním režimu (č.2a) pomocí
pojezdu vpřed a zpět šnek uvolněte; zkontrolujte
elektronickou ochranu motoru; zavolejte elektrikáře, resp.
zavolejte servis;

504

motor
systému
transportu
popela není připojen nebo
vadná pojistka třífázového
modulu

kabel motoru nebo pojistky F1, F2
a F3 na desce třífázového modulu
vadné

zkontrolujte pojistky a případně vyměňte; prohlédněte kabel
motoru; motor, označený jako vadný, připojte na jiné místo
na hlavní desce - objeví-li se stejná porucha, je potřeba
vyměnit desku DRM, objeví-li se jiná porucha (podle
umístění na desce I/O), je potřeba vyměnit motor nebo
vedení; zavolejte servis;

505

odsávání popela bylo v
uživatelském rozhraní
deaktivováno

odsávání popela bylo během
odsávání ručně deaktivováno

po odstranění chyby, která vedla k ručnímu vypnutí, můžete
parametr č.18 Sání popela opětovně aktivovat

535

přerušení čidla tlaku vody

čidlo není připojeno nebo bylo
přerušeno vedení

připojte čidlo; zkontrolujte vedení a zasvorkování; čidlo
nebo desku vyměňte;

536

zkrat čidla tlaku vody

zkrat v čidle nebo vedení

nechejte elektrikáře zkontrolovat kabely a čidla

537

příliš nízký tlak vody

tlak vody klesl pod minimální tlak;
topný systém je netěsný; nebylo
řádně provedeno odvzdušnění

prověřte těsnost otopné soustavy; otopnou soustavu naplňte
a řádně odvzdušněte; zavolejte instalatéra;

540

deska senzorů 1 není
připojena (deska vstupů
X10-100)

není spojení s deskou senzorů 1

přepínač na desce nastavte na „0“; zkontrolujte kabeláž Bus
a síťové připojení desky; desku vyměňte;

541

deska senzorů 2 není
připojena (deska vstupů
X10-100)

není spojení s deskou senzorů 2

přepínač na desce nastavte na „1“; zkontrolujte kabeláž Bus
a síťové připojení desky; desku vyměňte;

902

došlo k inicializaci chybové paměti

903

restart (Power ON)

není problém, slouží jen ka
zaprotokolování

nejsou nutná žádná opatření; objevuje-li se toto hlášení velmi
často, zavolejte elektrikáře (velmi časté výpadky proudu,
poškozené zasvorkování síťového připojení, zkontrolujte
spojení mezi ovládací jednotkou a deskou I/O a veškerou
kabeláž);
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5210

podávací šnek neprošel testem
hardwaru

podávací šnek
nulový vodič nepřipojen

5220

vynašeč neprošel testem
hardwaru

nulový vodič vynašeče 1
nepřipojen

5230

popelový šnek neprošel testem
hardwaru

popelový šnek
nulový vodič nepřipojen

5240

šikmý šnek neprošel testem
hardwaru

nulový vodič šikmého šneku
není připojen

5250

vynašeč RA 2 neprošel testem
hardwaru

nulový vodič vynašeče 2
nepřipojen

5260

lámací komora neprošla testem
hardwaru

lámací komora
nulový vodič nepřipojen

5310

motor podávacího šneku není
připojen nebo vadná pojistka
F4, F5 , F6

kabel motoru nebo pojistky F4, F5
a F6 vadné

5320

motor vynašeče není připojen
nebo vadná pojistka F1, F2 , F3

parametr č. 19a Druh vynašeče
nastavte na „rovnoměrné
vyprazdňování“; vadný kabel motoru
nebo pojistky F1, F2 a F3

5321 motor vynašeče není připojen
nebo vadná pojistka F1, F2 , F3

parametr č. 19a Druh vynašeče
nastavte na „pouze vynašeč 1/2“;
vadný kabel motoru nebo pojistky
F1, F2 a F3

5330 motor šikmého šneku není
připojen nebo vadná pojistka F7,
F8 , F9

kabel motoru nebo pojistky F7, F8
a F9 vadné

5335 motor šikmého šneku 2 není
připojen nebo vadná pojistka F7,
F8, F9

kabel motoru nebo pojistky F7, F8
a F9 vadné

5340 motor popelového šneku není
připojen nebo vadná pojistka
F10, F11 , F12.

kabel motoru nebo pojistky F10, F11
a F12 vadné

řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko Enter))

nulový vodič napojte na hvězdici motoru, resp. na desku
(bezpodmínečně použít 5ti žilný vodič!); konektor na motoru,
který byl označen za vadný, (na desce) vyměňte za jiný
konektor motoru, objeví-li se jiná porucha, je nutno vyměnit
kabel nebo motor, bude-li porucha stejná, je nutno vyměnit
desku, popř. zavolejte servis
„bez testu hardwaru“ na konci návodu k odstranění poruch);

zkontrolujte příslušné pojistky a eventuálně je vyměňte
(viz nálepka) nebo prohlédněte kabel motoru; konektor
motoru, který byl označen jako vadný, vyměňte za jiný
konektor motoru, vyskytne-li se jiná porucha, je nutné
vyměnit motor nebo kabel, objeví-li se stejná porucha, je
potřeby vyměnit desku; zavolejte servis;

5350 motor vynašeče 2 není připojen parametr č. 19a Druh vynašeče
nastavte na „rovnoměrné
nebo vadná pojistka F7, F8 , F9
vyprazdňování“; vadný kabel motoru
nebo pojistky F7, F8 a F9
5351 motor vynašeče 2 není připojen parametr č. 19a Druh vynašeče
nastavte na „pouze vynašeč 1/2“;
nebo vadná pojistka F7, F8 , F9
vadný kabel motoru nebo pojistky
F7, F8 a F9
5360 motor lámací komory není připojen
nebo vadná pojistka F7, F8 , F9

kabel motoru nebo pojistky F7, F8
a F9 vadné

5410 motor sání není připojen (pouze u
řízení s pulzním paketem)

vadný kabel, konektor nebo
odsávání spalin

správně připojte odtah spalin (113/PE/N); zkontrolujte
usazení konektoru; zavolejte servis (je možný krátkodobý
nouzový provoz, viz „bez testu hardwaru“ na konci návodu k
odstranění poruch);

5420 ohřev zapalování
není připojen

vadný kabel, konektor nebo
zapalování

zapalování správně připojte (hlavní deska 118/PE/N/119);
zkontrolujte pevné usazení konektoru; zavolejte servis;

5430 motor posuvného roštu
není připojen

vadný kabel, konektor nebo motor
roštu

5440 motor popelového
roštu není připojen

vadný kabel, konektor nebo motor
roštu

motor roštu správně připojte; zkontrolujte, není-li konektor
uvolněný; zkontrolujte kabely a zasvorkování; zavolejte
servis;

5630

vadná pojistka F14

5631

vadná pojistka F15

5632

vadná pojistka F16

5633

vadná pojistka F18

5634

vadná pojistka F18

6100

přívod - chybné pořadí fází

44

vadná pojistka

zkontrolujte příslušné pojistky a eventuálně je
vyměňte (viz nálepka);

fáze L1/L2/L3 nejsou zapojeny
ve správném pořadí

zavolejte elektrikáře; zapojte fáze ve správném pořadí; poté
je bezpodmínečně nutné v ručním režimu ověřit správný
směr otáčení šneků a motorů!
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6200

přívod - chybné pořadí fází

podpětí nebo výpadek L2/L3
pojistka v elektro skříni vadná

nechejte elektrikáře zkontrolovat přívodní kabel a
jištění; zavolejte servis; vyměňte desku;

6301

vypadl STB nebo není připojen
popelník není v pozici

6316

víko vynašeče otevřené

po restartu řízení nebylo možné
provést test hardwaru; není
připojeno čidlo nebo spínač;

nutný restart; viz č. 001

6313

6318

víko šikmého šneku otevřené

nutný restart; viz č. 318

6320

víko vynašeče RA 2 otevřené

nutný restart; viz č. 320

6328

nutný restart; viz č. 328

6329

bylo použito tlačítko pro nouzové
vypnutí
externí porucha

6330

externí výstraha

6331

bezpečnostní spínač sklad otevřený test hardwaru nebylo možné provést;
nutný restart;

nutný restart; viz č. 331

7003

deska krokového motoru 1 není
připojena nebo vadná

prohlédněte kabeláž Bus a síťové připojení; desku
vyměňte; zavolejte servis;

7004

motor ESR nebo ASR není připojen přerušení vedení, vadný motor
nebo deska

motor řádně připojte, nechejte elektrikáře zkontrolovat
konektory a kabeláž; desku vyměňte; zavolejte servis;

7005

senzor hřídele otočného roštu
posuvný rošt 1 není dostupný

přerušení vedení, senzor není
připojen nebo vadný

senzor připojte, nechejte elektrikáře zkontrolovat konektory
a propojení; senzor nebo desku vyměňte; zavolejte servis;

7006

senzor hřídele otočného roštu
popelový rošt není dostupný

přerušení vedení, senzor není
připojen nebo vadný

senzor připojte, nechejte elektrikáře zkontrolovat konektory
a propojení; senzor nebo desku vyměňte; zavolejte servis;

7007

konektor motoru otočného roštu
nebo senzor 1 a 2 byly zaměněny

motor roštu nebo senzor byly
zaměněny

motor řádně připojte, nechejte elektrikáře
zkontrolovat konektory a kabeláž; zavolejte servis;

7010

deska míchadla nadproud

motor je zablokovaný nebo cizí tělesa; odstraňte cizí tělesa; zkontrolujte elektronickou
ochranu motoru; zavolejte elektrikáře nebo servis;

7011

motor míchadla není připojen nebo
vadná pojistka třífázového modulu

kabel motoru nebo pojistky F1, F2
a F3 na desce třífázového modulu
vadné

zkontrolujte pojistky a případně vyměňte; prohlédněte kabel
motoru; motor, označený jako vadný, připojte na jiné místo
na hlavní desce - objeví-li se stejná porucha, je potřeba
vyměnit desku DRM, objeví-li se jiná porucha (podle
umístění na desce I/O), je potřeba vyměnit motor nebo
vedení; zavolejte servis;

7012

deska míchadla DRM není
připojena

není spojení s deskou DRM

přepínač desky nastavte na „0“; zkontrolujte kabeláž Bus a
síťové připojení desky; desku vyměňte;

7013

deska míchadla DRM přívod chybné pořadí fází

fáze L1/L2/L3 nejsou zapojeny
ve správném pořadí;

zavolejte elektrikáře; zapojte fáze ve správném
pořadí; poté je bezpodmínečně nutné v ručním režimu
ověřit správný směr otáčení motoru;

7014

chyba řídicí jednotka externí přívod externí zařízení hlásí poruchu řídicí
jednotce (svorka č.72/73);

zkontrolujte externí zařízení;

7015

termopojistka míchadla

přetížení motoru kvůli cizím tělesům
nebo špatně nastavená elektronická
ochrana motoru;

odstraňte cizí tělesa; zkontrolujte elektronickou
ochranu motoru; zavolejte elektrikáře nebo servis;

7020

DRM systém transportu popela
(AFS) není připojen

není spojení s deskou DRM

přepínač desky nastavte na „2“; zkontrolujte kabeláž Bus a
síťové připojení desky; desku vyměňte;

7021

DRM systém transportu
popela přívod - chybné pořadí
fází

fáze L1/L2/L3 nejsou zapojeny
ve správném pořadí;

zavolejte elektrikáře; zapojte fáze ve správném
pořadí; poté je bezpodmínečně nutné v ručním režimu
ověřit správný směr otáčení motoru;

7030
7036

TO A - otestujte funkci 6
směšovačů a čerpadel, nebo je
topný okruh uzavřen

požadovaná teplota topného okruhu
nebyla dosažena po dobu delší než
60 min.;

v ručním režimu otestujte funkci směšovače a čerpadla;
ručně uzavřené topné okruhy otevřete; zavolejte
instalatéra nebo servis;

7040
7046

TO A - otestujte funkci 6
směšovačů a čerpadel, nebo je
topný okruh uzavřen

požadovaná teplota TO je po
určitou dobu (60 min.)
permanentně překročena;

v ručním režimu otestujte funkci směšovače; ručně
uzavřené topné okruhy otevřete; zavolejte instalatéra
nebo servis;

7050
7056

překročena teplota TO A zkontrolujte 6 směšovačů a čidel

maximální teplota výstupu TO
překročena;

čerpadlo TO se vypne, než teplota výstupu klesne pod MAX.;
ověřte funkci směšovačů a čidel; zavolejte instalatéra, resp.
servis;

externí zařízení hlásí poruchu řídicí
jednotce (svorka č.72/73);

nutný restart; viz č. 313
nutný restart; viz č. 316

zkontrolujte externí zařízení;

externí zařízení hlásí výstrahu řídicí
jednotce (svorka č.66/67);

není spojení s deskou rozšíření
nebo deska vadná
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Odstranění poruch

IX
č.

původce

9000 / firmware desky I/O
9001

příčina / problém

řešení (po odstranění poruchy stiskněte tlačítko Enter))

po aktualizaci softwaru zjistila řídicí
jednotka, že je firmware desky I/O
zastaralý

nechejte servis aktualizovat firmware;

9005

indikace chybného signálu
senzoru u otočného roštu

zkontrolujte pozici roštu

9999

zkontrolujte typ kotle

nastavený typ kotle neodpovídá ID
kartě;

1.4

zkontrolujte nastavení typu kotle; zavolejte servis

Krátkodobý nouzový provoz (restart bez testu hardwaru)

Lze-li poruchu jednoznačně identifikovat jako vadnou desku kotle, to znamená,
že připojené komponenty fungují bezvadně, lze řídicí jednotku používat v
krátkodobém nouzovém režimu (dokud nedorazí servis), bez testu hardwaru
příslušných komponentů.
 přímo u chybového hlášení ignorujte test hardwaru nebo
 řídicí jednotku přepněte na manuální režim
 přepněte na příslušný parametr
 potvrďte <bez testu HW>
 kotel běží s výkonem max. 60%

1.5

Nouzový provoz na kusové dřevo

Vyskytne-li se chyba na vynašeči, kterou nelze ihned odstranit, lze kotel
provozovat v nouzovém režimu na kusové dřevo. Postupujte následovně:
 Parametr č. 19 Palivo nastavte na „Nouzový provoz na kusové dřevo“
 Postupujte podle návodu na ovládací jednotce
• vložte rošty pro kusové dřevo
• Kusové dřevo položte křížem a vyplňte dostatkem papíru.
 Polena o max. délce 0,5 m, žádné zbytky, maximálně k horní hraně dveří
 Musí přijít požadavek (min. 5h, podle množství náplně), aby nastartovalo
sání spalin
 je-li požadavek příliš nízký, přeruší se sání spalin během odhořování a
výsledkem je zatérování kotle
 papír zapalte ručně
 zavřete dvířka kotle
 odhoření se spustí a dojde k regulaci kotle
 podle potřeby přikládejte
 Vezměte v úvahu potřebu tepla a/nebo kapacitu zásobníku!!!
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