
DOMIcompact C 24
závesný plynový kombinovaný kotol

Návod k montáži,
obsluhe a údržbe



Cav. del Lavoro
Dante Ferroli

bezpečnost přístroje.výrobku  a  uživatel  ho  musí  pečlivě  uchovat  pro

pracovníkem.uživateli, nebo chcete-li přemístit, vždy si ověřte,

škody, které byly způsobeny špatnou instalací obraťte se na dodavatele.

Výrobce FERROLI S.p.A.
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• Přečtěte si pozorně upozornění uvedené v tomto • Případnou   opravu   nebo   výměnu   výrobků   smí
návodu k použití, protože obsahují důležité pokyny provádět pouze odborně vyškolení pracovníci s
k bezpečné instalaci, použití a údržbě. použitím výhradně originálních náhradních dílů.

• Návod k použití je nedílnou a důležitou součástí Nedodržení výše uvedených pokynů ohrožuje

všechna další užití. • K zajištění správného chodu přístroje je jednou
• Jestliže chcete kotel prodat nebo darovat dalšímu ročně nutné nechat provést údržbu kvalifikovaným

zda je ke kotli přiložena tato příručka, aby ji mohl • Přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému
použít nový majitel a/nebo instalační technik. byl výslovně určen. Každé jiné použití se považuje

• Instalaci a údržbu smí provádět pouze odborně za nevhodné a tedy nebezpečné.
vyškolení pracovníci v souladu s platnými normami • Po odstranění obalu ověřte úplnost dodávk y.
a podle pokynů výrobce. • Části obalu mohou být pro děti nebezpečné, proto

• Chybná instalace nebo špatná údržba mohou je třeba odstranit tento obalový materiál z jejich do-
způsobit zranění osob či zvířat nebo poškození sahu.
věcí. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za • V případě pochybností přístroj nepoužívejte a

a nevhodným používáním přístroje a obecně
nedodržením pokynů výrobce.

• Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou odpojte
přístroj od napájení pomocí vypínače systému a/
nebo pomocí příslušných uzavíracích zařízení.

• V případě poruchy a/nebo špatného fungování
přístroj vypněte, ale v žádném případě se ho
nepokoušejte sami opravit, ani neprovádějte žádný
přímý zásah. Obraťte se výhradně na odborně
vyškolené pracovníky.

Prohlášení o souladu s předpisy
Adresa: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
prohlašuje, že tento přístroj odpovídá následujícím směrnicím EHS:
• Směrnici pro plynové přístroje 90/396
• Směrnici pro výkon 92/42
• Směrnici pro nízké napětí 73/23 (ve znění směrnice 93/68)
• Směrnici pro elektromagnetickou  kompatibilitu 89/336 (ve z nění směrnice 93/68)

Prezident a zákonný zástupce

1. Návod k použití............................................................................................ 53

2. Instalace ...................................................................................................... 58
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1. NÁVOD K POUŽITÍ
1.1 Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme vám, že jste si vybrali DOMIcompact C 24, nástěnný kotel FERROLI moderního pojetí, špičkové
technologie, zvýšené spolehlivosti a kvalitní konstrukce. Přečte si prosím pozorně tento návod a pečlivě
ho uchovejte pro další použití.
DOMIcompact C 24 je tepelný generátor k vytápění a výrobě teplé užitkové vody s vysokým výkonem, který
funguje na zemní plyn nebo zkapalněný propan (nastavitelné při instalaci) a je řízený moderním kontrolním
mikroprocesorovým systémem.
Těleso kotle tvoří mosazný lamelový výměník, jehož zvláštní forma umožňuje zvýšenou účinnost výměny
za všech provozních podmínek, a atmosférický hořák vybavený elektronickým zapalováním s kontrolou
plamene a ionizace.
Kotel je dále vybaven čerpadlem s nastavitelnou rychlostí, expanzní nádobou, spínačem průtoku, pojistným
ventilem, plnicím kohoutem, termostatem spalin, presostatem vzduchu, čidly teploty a bezpečnostním
termostatem.
Díky kontrolnímu a regulačnímu mikroprocesorovému systému se špičkovou autodiagnostikou je provoz
přístroje z velké části automatický. Výkon pro vytápění se reguluje automaticky kontrolním systémem,
zatímco výkon užitkového okruhu se reguluje neustále automaticky k zajištění rychlé dodávky a pohodlí
za všech provozních podmínek odběru. Speciální vnitřní zařízení dále zajišťuje výjimečně rychlou výrobu
užitkové vody.
Uživatel pouze nastaví požadovanou teplotu uvnitř místností (pomocí pokojového termostatu nebo dálko-
vého ovládání, které je volitelné, ale jehož instalaci doporučujeme), nebo seřídí teplotu systému, pokud
jde o vytápění, a nastaví požadovanou teplotu výstupu pro teplou užitkovou vodu. Regulační a kontrolní
systém zajišťují optimální provoz po celý rok.
Tři kontrolky LED nepřetržitě signalizují stav provozu přístroje: případné funkční poruchy spojené s kotlem
nebo systémem jsou signalizovány okamžitě, a je -li to možné, automaticky opraveny.
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1.2 Ovládací panel
Ovládací panel se skládá z tlačítka multifunkce, dvou ovladačů a 3 LED.

Vysvětlivky

1 Regulace teploty systému a přepnutí léto/
zima/vypnutí.

2 Regulace teploty užitkového okruhu a
vypnutí.

3 Tlačítko multifunkce (ECO/RESET/TEST).

4 Diody LED k signalizaci chodu a poruch.

obr. 1

Signalizace během chodu
Během normálního provozu vysílá diagnostická kontrola kotle informace o stavu kotle prostřednictvím diod
LED (4 - obr.1):
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Popis diod LED

Zapnuto Vypnuto Blikající (rychle z důvodu poruchy)

Zelená Žlutá Červená

Vypnutý kotel

Kotel ve stavu stand-by

Kotel ve stavu stand-by/zapnuté ECO

Provoz ve vytápění (zapálený hořák), aktivované
ECO

Provoz v užitkovém okruhu (zapálený hořák)

Poruchy - (Viz kap. 1,6 nebo 3,0)

Provoz v režimu TEST

4

1 3 2
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1.3 Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
• Otevřete přívod plynu před kotlem.
• Odvzdušněte trubku před plynovým ventilem.
• Zapněte vypínač nebo zapojte zástrčku před kotlem.
• Nastavte ovladač vytápění a užitkového okruhu na požadované

teploty (viz odst. 1.4).
• Nyní je kotel připraven k automatickému provozu, kdykoli se

odebírá teplá užitková voda, nebo je požadavek na pokojovém
termostatu.

Vypnutí
Oba ovladače otočte na minimum (č. 1 a 2 obr. 1).

I když je kotel vypnutý, elektronická deska je stále elektricky
napájena.
Provozužitkovéhookruhuavytápění jezablokovaný, všechnyLED
jsou zhasnuté; funkce proti zamrznutí však zůstává zapnutá.

Systém ochrany proti mrazu nefunguje, jestliže je odpojeno elektrické a/nebo plynové napájení
kotle.
Při dlouhých odstávkách v zimním období doporučujeme vypustit všechnu vodu z kotle, užitkovou
vodu i vodu z topného sytému, aby mráz zařízení nepoškodil; nebo můžete vypustit pouze užitkovou
vodu a do topného systému dát vhodný prostředek proti zamrznutí, jak je uvedeno v kap. 2.3.

1.4 Regulace
Přepínač Léto/Zima
Pomocí polohy ovladačů “1” a “2” je možné kotel vypnout, provést přepnutí léto/zima, nebo vypnout
užitkovou vodu.

(zapnutá pouze výroba užitkové vody)

a vypnutou užitkovou vodou.
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Kotel s pouze zapnutým vytápěnímKotel v zimním provozu

Kotel v letním provozuVypnutý kotel
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Jestliže je kotel připojený k dálkovému ovládání (volitelné), má vypnutí kotle, přepnutí léto/zima a
vypnutí užitkového okruhu před ním přednost.

Nastavení okolní teploty (pomocí zapojeného pokojového termostatu)
Pomocí pokojového termostatu nastavte požadovanou teplotu uvnitř místností. Na pokyn pokojového
termostatu se kotel zapne a ohřeje vodu systému na nastavenou hodnotu teploty náběhového okruhu
systému. Po dosažení požadované teploty uvnitř místností se generátor vypne.
V případě, že v systému není pokojový termostat, kotel udržuje systém na nastavené hodnotě teploty
náběhového okruhu systému.

Nastavení okolní teploty (se zapojeným dálkovým ovládáním)
Pomocí dálkového ovládání nastavte požadovanou teplotu okolí uvnitř místností. Kotel bude regulovat vodu
systému podle požadované teploty okolí. Pokud jde o provoz s dálkovým ovládáním, řiďte se příslušným
návodem k použití.

Regulace teploty vytápění
K nastavení teploty náběhového okruhu systému otočte příslušným ovladačem (č. 1 - obr. 1).
Teplota může být nastavena od minimálně 30 °C do maximálně 85 °C; doporučujeme ale, aby kotel fungoval
na nejméně 45 °C. Otáčením ovladače se nastaví požadovaná teplota (ve směru doprava teplota stoupá,
otáčením směrem doleva teplota klesá).

Regulace teploty užitkového okruhu
K nastavení teploty užitkové vody otáčejte příslušným ovladačem (č. 2 - obr. 1).
Může být nastavena od minimálně 40 °C do maximálně 55 °C. Otáčením ovladače se nastaví požadovaná
teplota (ve směru doprava teplota stoupá, otáčením směrem doleva teplota klesá).

Jestliže je kotel připojený k dálkovému ovládání (volitelné), výše popsané regulace (teplota topného
systému a užitkového okruhu) mohou být provedeny pouze pomocí dálkového ovládání.

Volba ECO/COMFORT
Přístroj je vybaven speciálním vnitřním zařízením, které zajišťuje zvýšenou rychlost dodávky teplé užitkové
vody a maximální pohodlí uživatele. Je-li zařízení zapnuté (režim COMFORT), voda obsažená v kotli se
udržuje na požadované teplotě a umožňuje tedy okamžitý odběr teplé vody na výstupu kotle otevřením
kohoutku bez jakékoli prodlevy.
Zařízení může uživatel vypnout (režim ECO) stisknutím tlačítka multifunkce na 2 vteřiny; kotel musí být
v klidovém stavu stand-by. V režimu ECO svítí příslušná žlutá kontrolka LED. Chcete-li zapnout režim
COMFORT, stiskněte opět na 2 vteřiny tlačítko multifunkce; žlutá kontrolka LED zhasne.

Trojím stisknutím tlačítka multifunkce ve 3 vteřinách se zapne režim TEST (současně blikají 3 LED
- viz odst. 3.1). Při náhodném zapnutí režimu TEST stiskněte opět třikrát ve 3 vteřinách tlačítko k
ukončení.
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Regulace hydraulického tlaku systému
Kotel je vybaven kohoutem k ručnímu plnění
systému vytápění. Tlak zatížení při studeném
systému, snímaný na hydrometru kotle, musí
být asi 1,0 - 1,5 bar. Jestliže během provozu
tlak systému klesne (z důvodu vypaření plynů
rozpuštěných ve vodě) na hodnoty nižší než
výše uvedené minimum, musí ho uživatel pomocí
plnicího kohoutu uvést na původní hodnotu. Po
tomto zákroku vždy opět zavřete plnicí kohout.

obr. 2
Kohout zatížení systému

1.5 Údržba
Podle požadavků dekretu prezidenta republiky 412 z roku 1993 je uživatel povinen provést nejméně jed-
nou ročně údržbu tepelného systému kvalifikovaným pracovníkem a nejméně jednou za dva roky kontrolu
spalování. Další podrobnosti v kap. 3.3 tohoto návodu k použití.
Čištění pláště, ovládací desky a vnějších viditelných ploch můžete provést měkkým vlhkým hadříkem,
popřípadě namočeným do saponátové vody. K čištění nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi nebo
rozpouštědla.

1.6 Poruchy
Kotel je vybaven špičkovým autodiagnostickým systémem, který signalizuje případné poruchy prostřednictvím
kombinovaného rozsvícení kontrolek LED. Některé poruchy (signalizované stálým nebo přerušovaným
svitem červené kontrolky) způsobí trvalé zablokování kotle. V tomto případě je nutné obnovit provoz ručně
stisknutím tlačítko multifunkce (RESET) na 1 vteřinu, nebo pomocí dálkového ovládání (volitelné), jestliže
je instalováno. Jiné poruchy způsobují dočasná zablokování kotle, která jsou automaticky zrušena ihned
poté, co se hodnota, která způsobila poruchu, vrátí do rozsahu normálního provozu kotle.
Dále jsou uvedeny poruchy, které mohou být způsobeny jednoduchými závadami odstranitelnými
uživatelem.
Jestliže po dvou pokusech o odstranění poruchy problém trvá, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Další poruchy naleznete v kapitole 3.4 “Řešení problémů”.

V případě opakovaného zablokování kotle se obraťte na

Před zavoláním do autorizovaného servisu zkontrolujte, zda porucha není způsobena nedostatkem
plynu nebo elektrického napájení.
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Poruchy Řešení

Kotel zablokovaný

Ověřte si, zda je plynový kohoutek před kotlem a na
počitadle otevřený.
Stiskněte na 1 vteřinu tlačítko Multifunkce (ob r. 1).

nejbližší servisní středisko.

Nedostatečný tlak systému
Pomocí příslušného kohoutku umístěného v kotli proveďte
zatížení systému za studena až do 1 -1,5 bar.
Po použití kohoutek zavřete.

Popis diod LED

Zapnuto Vypnuto Blikající (rychle)



by mohl být možný přIstup ke vnitřnIm prvkům

tabulce jsou uvedeny minimálnI a doporučené
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2. INSTALACE
2.1 Všeobecná upozornënI

Tento kotel se smI použIvat pouze k účelu, ke kterému byl výslovnë určen. Kotel je určen k ohřIvánI
vody na teplotu nižšI, než je bod varu při atmosférickém tlaku, a musI být připojen k systému vytápënI
a/nebo rozvodu teplé vody k užitkovému použitI, v souladu s vlastnostmi a výkonem kotle a jeho
tepelným výkonem. Každé jiné použitI se považuje za nevhodné.

NSTALACI KOTLE SMÍ PROVÉST POUZE SPECIALIZOVANÍ PRACOVNÍCI S PŘÍSLUŠNOU KVALIFI-
KACÍ V SOULADU SE VŠEMI POKYNY UVEDENÝCH V TÉTO TECHNICKÉ PŘÍRUČCE, PLATNÝMI
ZÁKONNÝMI USTANOVENÍMI, PŘEDPISY NOREM UNI A EU A PŘÍPADNÝMI MÍSTNÍMI NORMAMI A
OBECNċ PLATNÝMI TECHNICKÝMI PŘEDPISY.
Chybná instalace může způsobit škody osobám, zvIřatům nebo na vëcech, za které výrobce v žádném
přIpadë neodpovIdá.

2.2 InstalačnI mIsto
Tento přIstroj je typ "s otevřenou komo-
rou" a smI být instalován a použIván
pouze v mIstnostech s nepřetržitým
vëtránIm v souladu s normou UNI-
CIG 7129.
Kotel, který nedosahuje limitu 34,8 kW
(30 000 kcal/h), je možné instalovat v
každém domácIm prostředI vybaveném
odpovIdajIcIm vëtránIm. Nedostatečný
přIvod spalovacIho vzduchu ke kotli
ohrožuje jeho normálnI provoz a odvod
spalin.

Spaliny vznikajIcI za tëchto podmInek
(kysličnIky) jsou při rozptýlenI do prostoru
bytu velmi škodlivé lidskému zdravI.
Na instalačnIm mIstë nesmI být prach, hořlavé
předmëty či materiály nebo korozivnI plyny.
Prostor musI být suchý a nesmI v nëm teplota
klesnout pod bod mrazu.
Kotel je určen k zavëšenI na stënu. Na zadnIm
rámu kotle jsou očnicové otvory k upevnënI
na stënu prostřednictvIm šroubů s kovovými
hmoždinkami. PřipevnënI na stënu musI zajistit
stabilnI a účinnou oporu kotle. obr. 3

KotelmusIbýtpřipevnënnacelistvoučást stëny
bez otvorů nebo dër za rámem kotle, kterými

kotle. Jestliže se kotel instaluje mezi nábytek,
nebo je přimontován bočnë, je nutné ponechat
prostor pro bëžné činnosti údržby. Na obr. 3 a v

prostory k ponechánI kolem kotle.
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MinimálnI Doporučené

A 3 cm 15 cm
B 10 cm 30 cm
C 15 cm 20 cm

D
1,5 cm
(od přIpadného
otvIratelného panelu)

> 25 cm

A A
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ZavëšenI na stënu
Kotel je sériovë vybaven konzolou k zavëšenI na stënu.
Na vyžádánI je k dispozici montážnI kovová deska na stënu, která sloužI pouze k vyznačenI opërných a
přIpojných bodů kotle na stënë, a po použitI se může použIt pro jiné kotle.
MontážnI desku umIstëte na předem zvolenou stënu k usnadnënI instalace kotle; s pomocI vodováhy
zkontrolujte, zda je konzola D dokonale vodorovná. Provizornë připevnëte montážnI desku na stënu pomocI
dvou hřebIků nebo dvou šroubů do otvorech B. Nakreslete připevňovacI body C.

B

obr. 4
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C C

D
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2.3 VodovodnI přIpojky
Tepelný výkon přIstroje se stanovI předem výpočtem potřeby tepla budovy podle platných norem. K
bezchybnému provozu a dlouhodobé životnosti kotle musI být vodovodnI systém správnë dimenzovaný a
vždy doplnëný všIm přIslušenstvIm, které zajišťuje správný chod a pravidelné vedenI.
V přIpadë, že je potrubI nábëhového a vratného okruhu vedeno tak, že se v nëkterých mIstech mohou
tvořit vzdušné kapsy, doporučujeme v tëchto mIstech instalovat odvzdušňovacI ventil. Dále instalujte do
nejnižšIho bodu systému vypouštëcI zařIzenI, které umožňuje plné vypuštënI systému.
Jestliže je kotel instalovaný na nižšI úroveň, než je úroveň systému, doporučujeme instalovat ventil flow-
stop k zabránënI přirozeného obëhu vody v systému.
Doporučujeme, aby tepelný rozdIl mezi kolektorem nábëhového okruhu a vratného okruhu nepřekročil 20
°C.

NepoužIvejte trubky vodovodnIch systémů jako uzemnënI elektrických přIstrojů.

Před instalacI je třeba řádnë vymýt celé potrubI systému a odstranit tak přIpadné usazeniny a nečistoty,
které by mohly bránit správnému fungovánI kotle.
Proveďte připojenI k přIslušným přIpojkám podle ob r. 5.

113

2 3 4 5

Vysvëtlivky

1 Nábëhový okruh vytápënI Ø 3/4”
2 Výstup užitkové vody Ø 1/2”
3 Vstup plynu 1/2”
4 Vstup užitkové vody  Ø 1/2”
5 Vratný okruh vytápënI Ø 3/4”

obr. 5

Mezi kotel a topný systém doporučujeme vložit uzavIracI ventily, které v přIpadë potřeby umožnI oddëlenI
kotle od systému.

Vývod pojistného ventilu kotle musI být připojen k trychtýři nebo trubce sbëru, aby v přIpadë přetlaku
v topném okruhu nedocházelo ke kapánI vody na zem. Jinak by se při reakci pojistného ventilu
zaplavila mIstnost, za což by výrobce nenesl žádnou odpovëdnost.

PřipojenI kotle proveďte tak, aby jeho vnitřnI trubky byly bez napëtI.
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Na objednávku je možné dodat soupravy k připojenI zobrazené na ob r. 6a a 6b.

A B C D E F

B Fitink z OT 58

D Pojistný kroužek z OT 58

obr. 6a F PřIpojka z OT 58

A C D E F

C TësnicI kroužek O

E Mëdëná podložka

G Kulový ventil

Vlastnosti vody v systému
Jestliže se použIvá voda s tvrdostI vyššI než 25° Fr, doporučuje se použitI vhodnë upravené vody, aby
nedocházelo k usazeninám v kotli způsobeným tvrdou vodou, nebo korozIm v důsledku agresivnIch vod.
Uvëdomte si, že i malé usazeniny o tloušťce nëkolika milimetrů způsobujI z důvodu své nIzké tepelné
vodivosti značné zahřátI stën kotle s následnými vážnými problém y.
PoužitI upravené vody je nezbytné v přIpadë rozsáhlých systémů (s velkými objemy vody) nebo častým
vpouštënIm již použité vody do systému. Pokud je v tëchto přIpadech pak nutné částečné nebo úplné
vypuštënI systému, doporučujeme opët naplnit systém upravenou vodou.

PlnënI kotle a systému
Kotel je vybaven kulovým ventilem k ručnImu plnënI topného systému. Tlak plnënI při studeném systému
musI být asi 1 - 1,5 bar. Jestliže bëhem provozu tlak systému klesne (z důvodu vypařenI plynů rozpuštëných
ve vodë) na hodnoty nižšI než výše uvedené minimum, musI ho uživatel pomocI plnicIho kohoutu uvést na
původnI hodnotu. Ke správnému chodu kotle musI být tlak v kotli za tepla asi 1,5-2 bar. Po tomto zákroku
vždy opët zavřete plnicI kohout.
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PřipojenI s kohoutky
Do kotle Ze systému

Do kotle

Ze systému

A Nátrubek s vnitřnIm závitem

D Pojistný kroužek z OT 58

F PřIpojka z OT 58

obr. 6b

PřipojenI pomocI fitinku

Do kotle Ze systému
Do kotle

Ze systému

A Nátrubek s vnitřnIm závitem

C TësnicI kroužek O

E Mëdëná podložka
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Systém proti mrazu, přIsady a inhibitory
Kotel je vybaven systémem proti zamrznutI, který uvede kotel do režimu vytápënI, jestliže teplota vody v
nábëhovém okruhu systému klesne pod 6 °C.
Jakmile teplota nábëhového okruhu dosáhne 35 °C, hořák se vypne, zatImco čerpadlo funguje ještë dalšIch
6 minut.
Toto ochranné zařIzenI nenI aktivnI, jestliže je odpojeno plynové nebo elektrické napájenI kot le.
Pokud je to nutné, je dovoleno použIt pouze a výhradnë takové tekuté přIpravky proti mrazu, přIsady a
inhibitory, jejichž výrobce poskytuje záruku, že tyto přIpravky jsou vhodné k danému použitI a nepoškodI
výmënIk kotle nebo jiné součásti a/nebo materiály kotle a systému. Je zakázáno použitI obecných tekutých
přIpravků proti mrazu, přIsad a inhibitorů, jež nejsou výslovnë určeny k použitI do tepelných systémů a
nejsou slučitelné s materiály kotle a systému.

2.4 PřipojenI plynu
Před připojenIm plynového potrubI je nutné ovëřit, zda je kotel určen pro fungovánI s daným
druhem paliva a provést řádné vyčištënI vnitřku celého plynového potrubI, aby se odstranily
přIpadné usa- zeniny, které by mohly ohrozit správné fungovánI kotle.

PřipojenI plynu musI být provedeno k přIslušné přIpojce (viz obr. 5) v souladu s platnými normami pomocI
pevné kovové trubky nebo ohebné hadice s celistvou stënou z nerezové oceli, a mezi systém a kotel se
instaluje plynový kohout. Zkontrolujte, zda jsou všechny plynové přIpojky dokonale tësné.
Výkon plynomëru musI být dostatečný pro současné použitI všech k nëmu připojených přIstrojů. Průmër
plynové trubky, která vystupuje z kotle, nenI určujIcI pro volbu průmëru trubky mezi přIstrojem a plynomërem;
průmër je nutné zvolit v závislosti na délce trubky a ztrátách zatIženI v souladu s platnými normami.

NepoužIvejte trubky vodovodnIch systémů jako uzemnënI elektrických přIstrojů.

2.5 Elektrické připojenI
PřipojenI k elektrické sIti
Kotel se připojuje k jednofázovému rozvodu 230 V 50 Hz.

PřIstroj je elektricky jištëný pouze tehdy, jestliže je správnë připojen k účinnému uzemňovacImu
systému instalovanému v souladu s platnými bezpečnostnImi normami. Účinnost a vhodnost
uzemnënI nechte zkontrolovat odbornIkem; výrobce neodpovIdá za přIpadné škody vzniklé
chybëjIcIm uzemnënIm systému. Ovëřte si také, zda elektrický systém odpovIdá maximálnImu
přIkonu přIstroje uvedenému na typovém štItku kotle, zkontrolujte zejména, zda průřez kabelů
systému odpovIdá přIkonu přIstroje.

Kotle jsou vybavené speciálnIm přIvodnIm kabelem k elektrickému rozvodu typu “Y” bez zástrčky. PřipojenI
k sIti je nutné provést pomocI pevného připojenI a instalovat dvoupólový vypInač s nejménë 3 mm vzdále-
nostI mezi kontakty, mezi kotel a vedenI je nutné vložit pojistky 3 A. Dodržte polaritu (VEDENÍ: hnëdý
kabel / NULOVÝ VODIČ: modrý kabel / UZEMNċNÍ: žlutozelený kabel k přIpojkám elektrického vedenI.
Ve fázi instalace nebo výmëny přIvodnIho kabelu musI být vodič uzemnënI ponechán o 2 cm delšI než
dalšI vodiče.

PřIvodnI kabel nesmI nikdy vymëňovat samotný uživatel; V přIpadë poškozenI kabelu je třeba přIstroj
vypnout a obrátit se výhradnë na odbornë vyškolené pracovnIky, kteřI sami provedou výmënu.
V přIpadë výmëny přIvodnIho kabelu použijte výhradnë kabel “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 s
maximálnIm vnëjšIm průmërem 8 mm.
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Pokojový termostat
POZOR: POKOJOVÝ TERMOSTAT MUSÍ MÍT ČISTÉ KONTAKTY. PŘIPOJENÍM 230 V KE
SVORKÁM POKOJOVÉHO TERMOSTATU SE NENÁVRATNċ POŠKODÍ ELEKTRONICKÁ
DESKA.
Při přIpadném připojenI pokojového termostatu s dennIm nebo týdennIm programem,
nebo časovým vypInačem (timer) nesmI být vedeno napájenI tëchto zařIzenI z jejich vypInacIch
kontaktů. NapájenI musI být provedeno prostřednictvIm přImého připojenI k sIti nebo pomocI
bateriI podle typu zařIzenI.

PřIstup k napájecI svorkovnici
K přIstupu k napájecI svorkovnici za účelem
připojenI pokojového termostatu (čistý
kontakt) nebo dálkového ovládánI postupujte

1 Odšroubujte dva šrouby “A” (obr.  7a).
2 Snižte ovládacI desku (obr. 7 b).
3 Pootočte ovládacI desku (obr. 7c).

NynI máte přIstup ke svorkovnici “B” (obr.
7 c).

2.6 PřipojenI ke kouřovodu
PřipojovacI trubka ke kouřovodu nesmI mIt menšI průmër, než je průmër přIpojky k pojistce proti zpëtnému
tahu. Při výstupu z pojistky proti zpëtnému tahu musI mIt svislá část délku nejménë půl metru. Pokud jde
o rozmëry a použitI kouřovodů a přIslušných připojovacIch trubek, je nut né dodržovat platné normy.
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Pokojový
termostat

nebo

Dálkové
ovládánI
(Opentherm)

B

fig. 7c

Fig. 7b

A A

fig. 7a
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3. SERVIS A ÚDRŽBA
3.1 Regulace

Všechny postupy regulace a přestavby smI provádët pouze odbornë vyškolenI pracovnIci s přesnou kvali-
fikacI, jako jsou pracovnIci mIstnI servisnI technické zákaznické podpor y.
Podnik FERROLI S.p.A. odmItá jakoukoli odpovëdnost za přIpadné škody na lidech, zvIřatech nebo vëcech
způsobené nevhodnou opravou přIstrojů nekvalifikovanými a neautorizovaný mi pracovnIky.

Přestavba napájecIho plynu
PřIstroje mohou fungovat na metan nebo tekutý propan a použitI jednoho nebo druhého plynu se nastavuje
již ve výrobë, je jasnë uvedeno na obalu a na typovém štItku s technickými údaji přImo na kotli. Pokud je
nutné použIvat přIstroj na jiný, než je již nastavený plyn, je třeba si obstarat přIslušnou soupravu k přestavbë
a postupovat následujIcIm způsobem:

1. Vymëňte trysky hlavnIho hořáku a instalujte trysky uvedené v tabulce s technickými údaji v kap. 4, podle
typu použitého plynu.

2. Seřiďte minimálnI a maximálnI tlaky na hořák (viz přIslušný odstavec) a nastavte hodnoty uvedené v
tabulce s technickými údaji pro daný typ plynu.

3. Zmëňte parametr týkajIcI se typu plynu:
- uveďte kotel do stavu stand-by
- stisknëte tlačItko Reset na 10 vteřin:  LED budou rychle blikat po dobu dvou vteřin
- červená LED svItI
- stisknëte tlačItko Reset na 5 vteřin: LED budou rychle blikat po dobu dvou vteřin
- otočte ovladačem užitkového okruhu (č. 2 - obr. 1) na minimum (pro provoz na metan) nebo na maxi-

mum (pro provoz na zkap. propan)
- červená blikajIcI LED (provoz na zkap. propan) nebo červená LED vypnuto (provoz na metan)
- stisknëte tlačItko Reset na 5 vteř in: LED budou rychle blikat po dobu dvou vteřin
- žlutá LED svItI
- otočte ovladačem na vytápënI (č. 1 - obr. 1) na minimum a pak na maximum
- kotel se vrátI do stavu stand-by
- nařiďte ovladače na nastavené teplot y.

4. Připevnëte nový lepicI typový štItek, který je součástI soupravy pro přestavbu vedle typového štItku s
technickými údaji k potvrzenI provedené přestavb y.

Aktivace režimu TEST
Stisknëte 3x ve 3 vteřinách tlačItko multifunkce k aktivaci režimu
TEST.

Stisknëte ještë jednou 3x ve 3 vteřinách tlačItko multifunkce k vypnutI
režimu TEST.

Režim TEST se nicménë automaticky deaktivuje za 15 minut.
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Regulace tlaku na hořáku
Tento přIstroj je typ s modulacI plamene a má dvë pevné hodnoty tlaku: minimálnI a maximálnI, které musI
odpovIdat tabulce s technickými údaji podle typu plynu.
• Připojte vhodný tlakomër k hrdlu tlaku “B” umIstënému za plynovým ventilem.
• Sejmëte ochranné vIčko “D”.
• Nechte fungovat kotel v režimu TEST (stisknëte 3x ve 3 vteřinách tlačItko multifunkce):

- režim TEST aktivnI: otočte ovladačem vytápënI (č . 1 - obr. 1) na maximum
• Regulujte maximálnI tlak pomocI šroubu “G”; otáčenIm doprava ho zvyšujete, otáčenIm doleva

snižujete.
• Odpojte jeden ze dvou fastonů z moduregu “C” na plynovém ventilu.
• Regulujte minimálnI tlak pomocI šroubu “E”; otáčenIm doprava ho snižujete, otáčenIm doleva

zvyšujete.
• Znovu připojte odpojený faston z moduregu na plynovém ventilu.
• Ovëřte, že se maximálnI tlak nezmënil.
• Vraťte ochranný kryt “D”.
• K ukončenI režimu TEST opakujte aktivačnI pořadI nebo počkejte 15 minut.

obr. 8

Vysvëtlivky
B MëřicI hrdlo tlaku

D Ochranné vIčko
E Regulace minimálnIho tlaku
G Regulace maximálnIho tlaku
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Po provedenI kontroly tlaku nebo regulace
tlaku je nutné zapečetit barvou nebovhodnou
pečetI regulačnI šroub.
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Regulace maximálnIho výkonu topenI
K regulaci výkonu vytápënI uveďte kotel do provozu TEST (viz odst. 3.1). Otočte ovladačem regulace teploty
vytápënI (č. 1 - obr. 1) doprava, chcete-li výkon zvýšit, nebo doleva, chcete-li ho snIžit (viz graf tlak/výkon
obr. 13). UkončenI provozu TEST (viz odst. 3.1). MaximálnI výkon vytápënI bude výkon nastavený bëhem
provozu TEST.

Regulace výkonu zapalovánI
K regulaci výkonu zapálenI uveďte kotel do provozu TEST (viz odst. 3.1).
Otočte ovladačem regulace teploty užitkového okruhu (č. 2 - obr. 1) doprava, chcete-li výkon zvýšit, nebo
doleva, chcete-li ho snIžit (viz graf tlak/výkon obr. 13). UkončenI provozu TEST (viz odst. 3.1). Výkon
zapálenI bude výkon nastavený bëhem provozu TEST.

Regulace ∆t vytápënI zmënou výkonu-výtlaku čerpadla
Tepelný skok ∆t (rozdIl teploty vody vytápënI mezi nábëhovým a vratným okruhem systému) musI být nižšI
než 20°C a zIská se zmënou výkonu výtlaku čerpadla pomocI regulátoru (nebo vypInače) s vyššI rychlostI.
Uvëdomte si, že zvyšovánIm rychlosti čerpadla se t snižuje a naopak.

3.2 UvedenI do provozu
UvedenI do provozu by mëli provádët pouze odbornë vyškolenI pracovnIci s přesnou kvalifikacI,
jako jsou pracovnIci našI prodejnI organizace a pracovnIci mIstnI servisnI technické zákaznické
podpory.
Kontroly, které se majI provést při prvnIm zapálenI a po všech činnostech údržby, které zahrnovaly
odpojenI od systémů nebo zásah na bezpečnostnIch zařIzenIch nebo částech kotle:

Před zapálenIm kotle:
• Otevřete  přIpadné uzavIracI ventily mezi kotlem a systém y.
• Opatrnë ovëřte tësnost plynového systému s použitIm mýdlového roztoku k vyhledánI přIpadných mIst

úniku na spojIch.
• Naplňte vodovodnI systém a zajistëte úplné odvzdušnënI kotle a systému otevřenIm odvzdušňovacIho

ventilu umIstëného na kotli a přIpadných odvzdušňovacIch ventilů na systému.
• Zkontrolujte, zda nedocházI ke ztrátám vody v systému, v okruzIch užitkové vody, ve spojenIch nebo v

kotli.
• Zkontrolujte přesné připojenI elektrického systému.
• Zkontrolujte, zda je přIstroj připojený k dobrému uzemňovacImu systému.
• Zkontrolujte, zda hodnota tlaku a výkon plynu pro  vytápënI odpovIdá požadované hodnotë.
• Zkontrolujte, zda v bezprostřednI blIzkosti nejsou hořlavé kapaliny nebo materiál y.

ZapálenI kotle
• Otevřete přIvod plynu před kotlem.
• Odvzdušnëte trubku před plynovým ventilem.
• Zapnëte vypInač nebo nebo zapojte zástrčku před kotlem.
• Ovladač “1” (obr. 1) otočte do polohy Zima v souladu s hodnotou vyššI než 50°C a ovladač přIpadného

pokojového termostatu na hodnotu požadované teploty. V tomto okamžiku se hořák zapálI, kotel začne
fungovat automaticky a je kontrolován regulačnImi a bezpečnostnImi systém y.
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Jestliže se po správném provedenI postupu zapálenI hořáky nezapálI a kontrolka zablokovánI (LED
C) se rozsvItI, stisknëte tlačItko RESET na 1 vteřinu a pak ho uvolnëte. ŘIdIcI deska bude zapálenI
opakovat následujIcIch 30 vteřin. Jestliže se ani při druhém pokusu hořáky nezapálI, přečtëte si
část “Jak odstranit poruchu”.

V přIpadë přerušenI elektrického napájenI kotle při chodu kotle hořáky zhasnou a opët se auto-
maticky zapálI po obnovenI napëtI sItë.

Kontroly bëhem chodu
• Zkontrolujte tësnënI okruhu paliva a vodnIch systémů.
• Zkontrolujte účinnost komIna a potrubI vzduch -spaliny bëhem chodu kotle.
• Zkontrolujte, zda cirkulace vody mezi kotlem a systémy probIhá správnë.
• Přesvëdčte se, že plynový ventil správnë moduluje jak ve fázi vytápënI, tak i ve fázi výroby užitkové

vody.
• Zkontrolujte dobré zapalovánI kotle provedenIm různých zapnutI a vypnutI pomocI pokojového termostatu

nebo dálkového ovládánI.
• Ovëřte si, že spotřeba paliva uvedená na plynomëru odpovIdá spotřebë uvedené v tabulce s technickými

údaji v kap. 4.
• Zkontrolujte správný výkon užitkové vody s t uvedeným v tabulce: nevëřte mëřenIm provedeným pomocI

empirických systémů. MëřenI se provádI s vhodnými nástroji a nejbližšIm možném bodë u kotle, v úvahu
se bere i rozptyl tepla v potrubI.

• Ovëřte si, že bez požadavku na vytápënI se hořák správnë zapálI při otevřenI kohoutku s teplou užitkovou
vodou. Zkontrolujte, zda se při provozu ve vytápënI při otevřenI kohoutku s teplou užitkovou vodou
zastavI čerpadlo vytápënI a probIhá řádná výroba užitkové vod y.

• Zkontrolujte správné programovánI parametrů a proveďte přIpadné vlastnI úpravy (kompenzačnI ohyb,
výkon, teploty apod.)

VypnutI
Oba ovladače otočte na minimum (č. 1 a 2 ob r. 1).
I když je kotel vypnutý, elektronická deska je stále elektricky napá jena.
Provoz užitkového okruhu a vytápënI je zablokovaný, všechny LED jsou zhasnuté; funkce proti zamrznutI
však zůstává zapnutá.

Systém ochrany proti mrazu nefunguje, jestliže je odpojeno elektrické a/nebo plynové napájenI
kotle.
Při dlouhých odstávkách v zimnIm obdobI doporučujeme vypustit všechnu vodu z kotle, užitkovou
vodu i vodu z topného sytému, aby mráz zařIzenI nepoškodil; nebo můžete vypustit pouze užitkovou
vodu a do topného systému dát vhodný prostř edek proti zamrznutI, jak je uvedeno v kap. 2.3.
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3.3 Údržba
NásledujIcI postupy jsou přIsnë vyhrazeny pouze odbornë vyškolenIm pracovnIkům s přesnou
kvalifikacI, jako jsou pracovnIci našI prodejnI organizace a pracovnIci mIstnI servisnI technické
zákaznické podpory.

SezónnI kontrola kotle a komIna
Alespoň jednou za rok doporučujeme provést následujIcI kontroly:
• ŘIdIcI a bezpečnostnI zařIzenI ( plynový ventil, mëřič průtoku, termostaty apod.) musI správnë fungo-

vat.
• PotrubI a koncovky vzduch-spaliny nesmI být ucpané a nesmI v nich docházet ke ztrátám.
• Plynový a vodovodnI systém musI být tësné.
• Hořák a výmënIk tepla musI být čisté. Řiďte se pokyny v následujIcI části.
• Na elektrodë nesmI být usazeniny a musI  být správnë usazená.
• Tlak vody ve studeném systému musI být asi 1 bar; v opačném přIpadë ho uveďte na tuto hodnotu.
• ExpanznI nádoba musI být zatIžená.
• Výkon plynu a tlak musI odpovIdat hodnotám uvedeným v přIslušných tabulkách.
• Obëhové čerpadlo nesmI být zablokované.

OtevřenI pláštë
K otevřenI pláštë kotle:
1 Odšroubujte dva šrouby A.
2 Snižte ovládacI desku.
3 Pootočte ovládacI desku.
4 Úplnë vyšroubujte dva šrouby B.
5 Zdvihnëte a odstraňte plášť C.

Před každým postupem provádëným uvnitř kotle odpojte elektrické napájenI a zavřete plynový
kohout před kotlem.
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fig. 9d

B B
fig. 9c

fig. 9b

A A

fig. 9a
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ČištënI kotle a hořáku
Tëleso a hořák se nesmI čistit chemickými prostředky nebo ocelovými kartáči. Po provedenI všech postupů
zkontrolujte a se zvláštnI pozornostI proveďte všechny fáze zapnutI a provozu termostatů, plynového
ventilu a obëhového čerpadla.

Po tëchto kontrolách ovëřte, zda nedocházI k úniku plynu.

Analýza spalovánI
K analýze spalovánI je nutné:
1) Zavést sondu do komIna.
2) OtevřIt vodovodnI kohoutek s teplou vodou.
3) Teplotu užitkového okruhu nastavit na maximum.
4) Počkat 10-15 minut, až se kotel ustálI.*
5) Provést mëřenI.

Analýzy provedené s nestabilizovaným kotlem mohou vykazovat chyby mëřenI.
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3.4 ŘešenI problémů
Diagnostika
Kotel je vybaven špičkovým diagnostickým systémem. V přIpadë poruchy kotle signalizujI 3 diody LED
kód poruchy.
ExistujI poruchy, které způsobujI trvalá zablokovánI: k obnovë chodu stačI stisknout tlačItko RESET na 1
vteřinu (č. 2 - obr. 1) nebo pomocI RESET dálkového ovládánI (volitelné), je-li k dispozici; jestliže se kotel
nespustI, je nutné odstranit poruchu signalizovanou provoznImi LED.
Jiné poruchy způsobujI dočasná zablokovánI kotle, která jsou automaticky zrušena ihned poté, co se
hodnota, která způsobila poruchu, vrátI do rozsahu normálnIho provozu kotle.
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Porucha
Zelená Žlutá Červená

Možná přIčina ŘešenI

Neúspëšné zapálenI
hořáku.

• Zkontrolujte, zda je přIvod plynu
ke kotli v pořádku a
z trubek je odstranën vzduch.

• Zkontrolujte kabeláž elektrody
a jejI správné umIstënI,
zda je bez usazenin.

• Zkontrolujte a vymëňte plynový ventil.
• Seřiďte výkon zapálenI.

Zásah bezpečnostnIho
termostatu.

• Čidlo vytápënI
poškozené.

• NefungujIcI cirkulace
vody systému.

• Vzduch v systému.

• Zkontrolujte správné umIstënI
a provoz
čidla vytápënI.

• Zkontrolujte čerpadlo.

• Odvzdušnëte systém.

Signalizace přItomnosti
plamene u vypnutého
hořáku.

• Porucha elektrody.

• Porucha desky.

• Zkontrolujte kabeláž elektrody
ionizace.

• Zkontrolujte desku.

Presostat vzduchu
(nezavře kontakty
do 60 s po zapnutI
ventilátoru).

• Kontakt presostatu vzduchu
otevřený.

• Kabeláž k presostatu
vzduchu je vadná.

• Chybná clona.
• KomIn nemá správné

rozmëry,  nebo je ucpaný.

• Zkontrolujte kabeláž.

• Zkontrolujte ventilátor.

• Zkontrolujte presostat.
• Vymëňte clonu.

Nedostatečný tlak
systému.

• Systém odvodu.
• Presostat vody nenI

připojený nebo je
poškozený.

• Naplňte systém.
• Zkontrolujte čidlo.

Odchylka čidla nábëhového
okruhu.

• Čidlo poškozené.
• Zkrat kabeláže.
• Přerušená kabeláž.

• Zkontrolujte kabeláž nebo vymëňte
čidlo.

Odchylka čidla užitkového
okruhu.

• Čidlo poškozené.
• Zkrat kabeláže.
• Přerušená kabeláž.

• Zkontrolujte kabeláž nebo vymëňte
čidlo.

Popis diod LED

Zapnuto Vypnuto BlikajIcI (rychle)

• Nedostatek plynu.

• Porucha elektrody
detekce/zapálenI.

• Vadný plynový ventil.
• Výkon zapalovánI

přIliš nIzký.
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4. VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ÚDAJE
4.1 Rozmëry a přIpojky HornI pohled

2 3 4 5

Vysvëtlivky

1 Nábëhový okruh vytápënI Ø 3/4”
2 Výstup užitkové vody Ø 1/2”
3 Vstup plynu 1/2”
4 Vstup užitkové vody  Ø 1/2”
5 Vratný okruh vytápënI Ø 3/4”

obr. 10 Pohled zespoda

EN
G

LISH
РУС

С
КИ

Й
Č

ESK
Y

SLO
VEN

SKY
M

AG
YA

R



11 Vratný okruh systému

34 26 Izolace spalovacI komory

27 u±itkovou vodu

19 38 SpInač průtoku

44 Plynový ventil

2O 78 Pojistka proti zpëtnému tahu
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4.2 Celkový pohled a hlavnI so učásti

Vysvëtlivky

126 7 Vstup plynu
8 Výstup u±itkové vody
9 Vstup u±itkové vody

78 10 Nábëhový okruh systému

56 14 Pojistný ventil
19 SpalovacI komora

49 20 Jednotka hořáků
21 HlavnI tryska

27 Mëdëný výmënIk pro vytápënI a

32 Cerpadlo vytápënI
34 Cidlo tepl. vytápënI
36 Automatické vypouštënI vzduchu

26 81 42 Cidlo teploty u±itkového okruhu

47 Modureg
49 BezpečnostnI termostat
56 ExpanznI nádoba
74 PlnicI kohoutek systému

21 114 81 Elektroda zapálenI a detekce
114 Presostat vody

14 126 Termostat spalin

42 36

32

1O 47 8 44 7 74 9 38 11

obr. 11
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4.3 Hydraulické schéma

126

78

49
34

56

20 81

44

42
114

14

32

136
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10 8 7 9 11

obr. 12

Vysvëtlivky

7 Vstup plynu 42 Cidlo teploty u±itkové vody
8 Výstup u±itkové vody 44 Plynový ventil
9 Vstup u±itkové vody 49 BezpečnostnI termostat

10 Nábëhový okruh systému 56 ExpanznI nádoba
11 Vratný okruh systému 74 PlnicI kohoutek systému
14 Pojistný ventil 78 Pojistka proti zpëtnému tahu
20 Jednotka hořáků 81 Elektroda zapálenI/detekce
27 Tepelný výmënIk 114 Presostat vody
32 Cerpadlo vytápënI 126 Termostat spalin
34 Cidlo teploty vytápënI
38 SpInač průtoku
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4.4 Tabulka technických údajů
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Výkony Pmax Pmin
Tepelný výkon (dolnI tepelný výkon - Hi) kW 25,8 11,5
U±itný tepelný výkon  80°C - 60°C kW 23,3 9,7
Tepelný výkon u±itk. okruh kW 23,3 9,7
NapájenI plynem Pmax Pmin
HlavnI trysky plyn metan (G20) mm 12x1,30
Tlak napájenI plyn metan (G20) mbar 20,0
Tlak na hořáku plyn metan (G20) mbar 11,8 2,5
Průtok plynu metan (G20) nm3/h 2,73 1,22
HlavnI trysky GPL (G31) mm 12x0,77
Tlak napájenI GPL (G31) mbar 37,0
Tlak na hořáku GPL (G31) mbar 36,0 7,8
Průtok GPL (G31) nm3/h 2,00 0,89
VytápënI
MaximálnI teplota provozu vytápënI °C 90
MaximálnI tlak provozu vytápënI bar 3
Pojistný ventil bar 3
MinimálnI tlak provozu vytápënI bar 0,8
Kapacita expanznI nádoby litry 8
Tlak v expanznI nádobë bar 1
Objem teplé vody litry 1,5
U±itkový okruh
MaximálnI výroba u±itkové vody ∆t 25°C l/min 13,3
MaximálnI výroba u±itkové vody ∆t 30°C l/min 11,1
MaximálnI tlak provozu u±itk. vody bar 10
MinimálnI tlak provozu u±itk. vody bar 0,25
Objem u±itk.  vody litry 0,5
Rozmëry, váhy, přIpojky
Výška mm 680
ŠIřka mm 460
Hloubka mm 266
Váha s obalem kg 31
PřIpojka plynový systém poll. 1/2”
PřIpojky vytápëcI systém poll. 3/4”
PřIpojky u±itk. okruh poll. 1/2”
Elektrické napájenI
Max. elektr. přIkon W 85
NapëtI napájenI/frekvence V/Hz 230/50
Elektrické jištënI IP X5D
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4.5 Grafy
Grafy tiak - výkon

G31
Zkap.

propan

kW

obr. 13

Ztráty zatI±enI/výtiak Oerpadei

H [m H20] 7

3
5

2 A

4

3
1

2

1

0
0 500 1.000 1.500 2.000 [   ]

1 2 3 = Rychiost Oerpadia

A =  ztráty zatI±enI kotie

obr. 14
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G20
Metan
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FUSIBILE
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72 Pokojový termostat34 Cidio tepi. vytápënI

114 Presostat vody42 Cidio tepioty u±itkové vody

4.6. Eiektrické schém
a

obr. 15
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MAGYAR SLOVENSKY CESKY РУССКИЙ ENGLISH

Vysvëtiivky

32 Cerpadio vytápënI 49 BezpeOnostnI termostat

38 SpInaO průtoku 81 Eiektroda

44 Piynový ventii 126 Termostat spaiin
47 Modureg

38
23O* 5O+, 32 44 8I

49 34
72

I39

42

POZOR
Před připojenIm pokojového termostatu nebo
dáikového oviádánI odstraňte můstek na
svorkovnici.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II I 2 3 4 5 6 7

POJISTKA F 3.I5A

POJISTKA F 3.I5A

L I 2 I 2 3 I 2 3 4

X6 X4
XI X5 X3 X7

I26

II4
23O* 5O+, 32 44

47

TRASFORMÁTOR MF08FA


