
Plynové kondenza ní kotle

ECONCEPTKOMBI 25C – 35C 
Elektronické zapalování s hlídáním plamene ionizací, 
s nuceným odtahem spalin - turbo,  
premix ho ák,
plynulá modulace výkonu, 
kotel umož uje oh ev TUV v nep ímo oh ívaném zásobníku 



  ECONCEPTKOMBI 25C-35C  
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ECONCEPTKOMBI 25C-35C 

Technický popis 
- vestav ný mikroprocesor ídí veškerou innost kotle, 

zabezpe uje ekvitermní ízení teploty a autodiagnostiku  
- plynulá regulace kotle ízená otá kami ventilátoru 
 – probíhá na základ  neustálého porovnávání skute n

dosahovaných hodnot s hodnotami požadovanými 
(nastavenými) uživatelem  

- m kký start – po zapálení plynu ho í kotel po ur itou 
dobu na minimální výkon  

- ochrana erpadla – erpadlo se krátce zapne, bylo-li 
souvisle v klidu 24 hodin, tím se snižuje možnost 
zablokování erpadla usazením kal

- anticyklovací omezení v režimu topení – po provozním 
vypnutí kotle není dovoleno op tovné zapálení d íve, 
než po 3 minutách a poklesu teploty OV o 8 °C (neplatí 
u vypnutí kotle pokojovým regulátorem)  

- vestav ný dopoušt cí / vypoušt cí ventil pro dopl ování 
/ vypoušt ní otopného systému  

- integrální kondenza ní vým ník z hliníko- k emíkové 
slitiny 

- keramický deskový premix ho ák s reverzním plamenem  
- elektronické zapalování plynu s ioniza ním hlídáním 

plamene 
- provoz na zemní plyn nebo propan 
- nucený odvod spalin pomocí  ventilátoru – turbo 
- elektrické krytí IP X4D 
- m kký start kotle, kdy po zapálení plynu ho í kotel po 

ur itou dobu na minimální výkon 
- vestav ný zásobník TUV (140 l) – ocelový uvnit

smaltovaný opat ený ochrannou magnesiovou anodou 
proti korozi. Vn jší tepelný pláš  kotle je opat ený
polyuretanovou p nou.

- cirkula ní erpadlo topného systému 
- systém ochrany cirkula ního erpadla ÚT – pokud 

nedojde b hem 24 hod k provozu erpadla, erpadlo se 
automaticky zapne na cca 3 vte iny 

- dob h erpadla ÚT, kdy po zhasnutí kotle  erpadlo 
zabezpe uje ob h vody 

- protimrazová ochrana kotle a topného systému 
- p ípadné zbytky vzduchu v kotli jsou vypuzovány p es

automatický odvzduš ovací ventil 
- sníma  tlaku vody v topném systému zajistí odstavení 

kotle z provozu p i poklesu tlaku vody v topném 
systému pod 0,8 bar

- havarijní termostat 100oC
- systém hlídání odvodu spalin - hlídání teploty spalin 
- bezpe nostní tlakový ventil systému ÚT – 3 bary 
- p epoušt cí ventil umožní snadné dopoušt ní  systému 

ÚT
- expanzní nádoba o obsahu 10 l pro otopný systém  
- expanzní nádoba o obsahu 2 l pro TUV, která umož uje

kompenzaci teplotní roztažnosti TUV p i oh evu v 
zásobníku oproti doposud užívanému trvalému 
vypoušt ní objemových p ebytk  mimo kotel  

- volitelné rozší ení o dva sm šované zónové  topné 
okruhy 

- sofistikovaná autodiagnostika provozních a havarijních 
stav  na digitálním displeji ovládacího panelu kotle 

- elektronické omezení topného výkonu a max. teploty 
otopné vody 

- ekvitermní regulace – p edprogramované topné k ivky 
- komunika ní rozhraní Open Therm  
- vestav ná regulace nep ímooh ívaného zásobníku TUV 
- nízký obsah NOx a CO ve spalinách (t ída NOx = 5) 
- ú innost až 109,3 % 

     
Umíst ní kotle 
Kotel je ur en pro práci v prost edí normálním podle SN 33 2000-3 a SN 33 2000-5-51 (tj. rozsah teploty +5 až +40 
°C, vlhkost v závislosti na teplot  až do max. 85%). Kotel je vhodný pro podmínky zón 1, 2 a 3 v prostorách s vanou 
nebo sprchou a umývacích prostorách podle SN 33 2000-7-701; nesmí být instalován v zón  0. P i instalaci v 
uvedených prostorách musí být podle téže normy provedena ochrana p ed úrazem elektrickým proudem. Je-li kotel v 
p ípustných zónách instalován, musí být podle téže normy také sou asn  provedena ochrana p ed úrazem elektrickým 
proudem. Pro umís ování kotle a jeho provoz není dovoleno, aby se ve smyslu SN 06 1008 p ibližovaly p edm ty
(klasifikované podle SN 73 0823) na mén  jak:  
- 100 mm z materiál  nesnadno ho lavých, t žce ho lavých nebo st edn  ho lavých  
- 200 mm z lehce ho lavých hmot (nap . d evovláknité desky, polyuretan, polystyrén, polyethylen, leh ený PVC, 
syntetická vlákna, celulózové hmoty, asfaltová lepenka, pryž a další podobné).  
Kolem samotného kotle je t eba ponechat takový prostor, aby manipulace s kotlem i s návaznými za ízeními byla 
bezpe ná, jak p i montáži, tak b hem provozu. Kotel se usazuje na stavební podklad, tj. podlahu (p íp. podstavu). 
Podlaha musí mít alespo  b žnou únosnost a nesmí být kluzká. išt ní okolí se m že provád t jen suchým zp sobem 
(nap . vysáváním). Kotel musí být umíst n na neho lavé podložce. Pokud by byla podlaha z ho lavého materiálu, je 
nutno kotel vybavit neho lavou, tepeln  izolující podložkou, p esahující p dorysný rozm r kotle alespo  o 100 mm.  



P ipojení na otopnou soustavu 
P ipojovací koncovky kotle nesmí být zat žovány silami od trubkového systému otopné soustavy, rozvodu TUV, ne-bo 
p ívodu plynu. To p edpokládá p esné dodržení rozm r  zakon ení všech p ipojovaných trubek, a to jak výškov , tak 
od zdi i vzájemn  (jednotlivých vstup  a výstup  mezi sebou). P ipojovací koncovky jsou na zadní stran  kotle - viz 
p ipojovací rozm ry. P i rekonstrukcích, p i nep íznivých stavebních dispozicích apod. je možno p ipojit kotel k 
systému otopné soustavy, rozvodu TUV i p ívodu plynu flexibilními elementy (hadicemi), ale vždy jen k tomu 
ur enými. V p ípad  užití flexibilních element  m ly by být tyto co nejkratší, musí být chrán ny p ed mechanickým a 
chemickým namáháním a poškozováním a musí být zajišt no, aby p ed ukon ením jejich životnosti nebo 
spolehlivosti plnit své parametry (podle údaj  jejich výrobc ) byly vždy vym n ny za nové. P ipojení kotle na otopnou 
soustavu se doporu uje ešit tak, aby p i opravách kotle bylo možné vypoušt t otopnou vodu pouze z n ho. Dopoušt ní 
vody do otopné soustavy (pouze malé množství) je možné provést dopoušt cím ventilem na kotli dle pokyn  uvedených 
v Návodu pro uživatele. P ipojení TUV ke kotli je t eba vyhotovit op t tak, aby bylo možno kotel v p ípad  nutnosti 
snadno odpojit, tj. osadit zde uzáv ry (alespo  na p ívodu).  

Nároky na kvalitu topné vody 
Kotel Econceptkombi je konstruován na provoz s otopnou vodou do p etlaku 300 kPa, která odpovídá SN 07 7401.
Voda pro první napln ní i voda dopl ovací musí být irá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky 
agresivních p ím sí, nesmí být v žádném p ípad  kyselá (tj. hodnotu pH musí mít vyšší než 7) a má mít minimální 
uhli itanovou tvrdost. Ke zm k ování vody p i prvním napln ní lze použít fosfore nanu sodného nebo jednorázového 
p ídavku chelata ního inidla. P i pln ní vodou je t eba zabezpe it dokonalé odvzdušn ní kotle a otopné soustavy. 
Podle složení vody a s ohledem na p edpokládané množství vznikajícího kalu se doporu uje odkalení kotle asi za týden 
po uvedení do provozu.  
P ed kotel (tj. na potrubí s vratnou OV) se doporu uje montáž zachycova e kal . Zachycova  kal  má být proveden tak, 
aby umož oval vyprazd ování v pravidelných asových intervalech, aniž by bylo nutné vypoušt t velké množství OV. 
Zachycova  kal  lze kombinovat s filtrem, samotný filtr se sítem však není posta ující ochranou. Filtr i zachycova
kal  je t eba pravideln  kontrolovat a istit. Na funk ní závady zp sobené mechanickými ne istotami se nevztahuje 
celková záruka (viz Záru ní podmínky).  
Nároky na vlastnosti užitkové vody udává SN 83 0616 (pitné vody SN 75 7111). U vody se sou tem látkových 
koncentrací vápníku a ho íku v tším než 1,8 mmol/l jsou již ú elná další „nechemická“ opat ení proti usazování 
vodního kamene (nap . p sobením magnetickým i elektrostatickým polem).  

Užití nemrznoucích sm sí
Kotle Econcept nejsou ur eny k práci s nemrznoucí sm sí (ani kdyby se k její p íprav  užila voda s p edepsanou
(upravenou) kvalitou - pozor, chemická reakce mezi inidly v upravené vod  a složkou zajiš ující odolnost sm si proti 
mrazu je dokonce nežádoucí !!!). Všechny užívané nemrznoucí sm si (s výjimkou ist  lihu s vodou) mají nežádoucí 
dopady v následujících oblastech:  
a) snižují sou initele prostupu tepla (zvyšují tlouš ku laminárních film ) na st nách tepelných agregát , a to až o 15 %
b) objemová roztažnost sm si vlivem tepla je v tší, nežli pouhé vody (celkov iní až 10 % - voda pouze 3 až 4 %)  
c) sm si „stárnou“ a jejich schopnost odolávat mrazu zvolna klesá.  
V neposlední ad  vyvstávají obtíže p i práci s velkými objemy chemikálií, pro v tšinu užívaných druh  platí zákazy 
jejich p ímého vypoušt ní do b žné kanalizace, v otopném systému bývají ovliv ovány až dosud „neškodné“ usazeniny 
atd. Je proto nezbytn  nutno zodpov dn  uvážit nezbytnost jejich užití. Je vždy lepší užít nemrznoucí sm s, než dopustit 
zamrznutí a havárii systému - avšak za všechny nedostatky provozu, plynoucí z takového užití, nelze init odpov dným 
výrobce !!!

P ipojení plynu 
Provedení Econceptkombi je ur eno k provozu na zemní plyn o jmenovitém tlaku v rozvodné síti 2 kPa, pro který se 
udává hodnota výh evnosti 9,45 kWh/m3. Vnit ní rozvodná sí  plynu i plynom r musí být dostate n  dimenzovány s 
ohledem i na jiné plynové spot ebi e uživatele. Ke kotli je t eba vést v tev o min. Js 3/4", lépe však se sv tlostí o stupe
vyšší.

P íprava TUV  
Kotle Econceptkombi v sob  mají zabudovaný 140litrový zásobník pro p ípravu TUV. Zásobník TUV je oh íván 
samostatným okruhem. Okruh TUV je ovládán samostatným nabíjecím erpadlem TUV. Oh ev TUV má p ednost p ed
topením, to znamená, že oh ev vody v topném systému za íná až po zah átí TUV na požadovanou hodnotu. 



Údržba kotle  
Odborná údržba Výrobce doporu uje pravidelnou odbornou údržbu kotle nejlépe jednou za rok p ed za átkem topné 
sezóny. Uživatel si tak zajistí bezproblémový pr b h topné sezóny. Tato prohlídka není sou ástí záruky.  
Údržba kotle provád ná uživatelem   

a) podle pot eby se pláš  kotle bez odnímání vrchního krytu o istí. išt ní se provádí p i odpojeném kotli od 
elektrické sít  vypnutím sí ového vypína e a vytažením vidlice ze zásuvky. P i navlh ení povrchu kotle je jeho 
op tovné spušt ní možné až po jeho oschnutí.  

b) jednou týdn  zkontrolovat tlak vody v topném systému, v p ípad  pot eby vodu doplnit  
c) kontrola odtékání kondenzátu (je-li tato možnost p ipravena) - nap . vizuáln  pr hledítkem i pr svitnou 

trubkou (hadicí), nebo odpojením hadice z p ipravené koncovky, jejím zavedením nakrátko do sklenice (p íp. 
jiné vhodné nádoby, odolávající kondenzátu) a následným vrácením hadice na koncovku zp t

d) kontrola stavu t snosti potrubí pro odvod spalin  
e) v p ípad  úniku plynu kotel odstavit z provozu, zav ít plynový ventil a povolat servisní organizaci

Zajišt ní bezpe nosti za ízení a osob  
Technické požadavky na kotle jako výrobky a jejich využití: Kotle jako výrobky jsou prov ovány ve vztahu k t mto 
dokument m: SN EN 437, SN EN 483, SN EN 625, SN EN 677, EN 50 165, SN EN 60 335-1:1997, 
Obchodnímu zákoníku . 513/1991 Sb., zákonu . 634/1992 Sb. a vyhlášce MZ SR . 13/1977 Sb v posledním 
platném zn ní. Pro provoz kotle a zacházení s ním podle zamýšleného ú elu v reálných podmínkách využití (dále jen 
p i využívání) je t e-ba dodržet i požadavky další. Nejpodstatn jší z nich (tj. ty, které nelze opomenout) se nacházejí v 
t chto p edpisových dokumentech: - v oblasti projektování: SN 06 0310, SN 06 0830,- z hlediska požární 
bezpe nosti: SN 06 1008,- p i instalaci a montáži (p íp. opravách): SN EN 1775, vyhlášky . 48/1982 Sb. (ve zn ní 
pozd jších p edpis ) a závazných p edpis  o ochran  zdraví p i práci - za provozu a p i obsluze: SN 38 6405. Krom
požadavk  již zmín ných dokument  je p i využívání kotle nutno postupovat podle t chto projek ních podklad  a 
pr vodní dokumentace kotle od výrobce.  

Záruka a záru ní podmínky 
Na plynový kondenza ní kotel Ecomceptkombi se poskytuje prodloužená záruka po dobu 24 m síc  od data uvedení do 
provozu, nejdéle však po dobu 30 m síc  od data prodeje výhradním distributorem. Podmínkou záruky je uvedení 
výrobku do provozu firmou, která je k tomu výrobcem oprávn ná, ádn  vypln ný a potvrzený Záru ní list v etn
protokolu o topné zkoušce. Práce spojené s ro ní prohlídkou hradí kupující. Záruka se nevztahuje na závady zp sobené
nedodržením podmínek stanovených v Záru ním list  a v Návodu pro uživatele, chybnou obsluhou, neosazením 
vodního filtru i používáním nemrznoucích sm sí. Záruka se rovn ž nevztahuje na nenormalizované pom ry v 
rozvodných sítích (tlak vody, plynu, kolísání nap tí, ne istoty v plynu), na závady za ízení mimo kotel, ale jeho innost 
ovliv ující (odkou ení, topný systém, rozvod TUV apod.), poškození vn jšími vlivy, mechanické poškození, 
skladování, p eprava a závady vzniklé živelnou pohromou. 

Technické zm ny
Výrobce si vyhrazuje právo technologických a inova ních zm n neovliv ující shodu výrobku se zákonnými a 
technickými normami. Takovéto zm ny nemusí být v tomto materiálu vždy uvedeny. Veškeré další technické i 
obchodní údaje (ceny, dodací lh ty, seznam servisních organizací proškolených výrobcem) obdržíte na adrese, která je 
uvedena na zadní stran  t chto projek ních podklad . Aktualizaci jiných p edpis  výrobce nezaru uje.



Funk ní schéma kotle a hlavní sou ásti 

5 Sk í  spalovací komory 
7 P ipojení plynu 
8 Výstup TUV 
9 Vstup TUV 
10 Výstup topné vody 
11 Vstup topné vody 
14 Bezpe nostní tlakový ventil 
16 Ventilátor 
19 Spalovací komora 
21 Tryska plynu 
22 Ho ák kotle 
29 Hrdlo odtahu spalin 
32 Cirkula ní erpadlo topení 
34 idlo teploty topné vody 
35 Odlu ova  vzduchu 
36 Odvzduš ovací ventil  
40 Expanzní nádoba TUV 
44 Plynový ventil 
49 Havarijní termostat 
56 Expanzní nádoba  
74 Napoušt cí kohout 
82 Ioniza ní elektroda 
83 ídící elektronika kotle 
97 Magnesiová anoda 
114 idlo tlaku otopné vody 
130 Nabíjecí erpadlo zásobníku 
145 Tlakom r
154 Odvod kondenzátu 
155 idlo teploty TUV 
161 Kondenza ní vým ník 
179 Zp tná klapka 
186 idlo teploty zpáte ky 
188 Zapalovací elektroda 
191 idlo teploty spalin 
192 Recirkulace TUV 
193 Sifón kondenzátu 
196 Sb ra  kondenzátu 
200 Vypoušt cí kohout 
201 Sm šovací komora 
221 By-pass ventil
233 Vypoušt cí kohout zásobníku 



P ipojovací a základní rozm ry

A1 Vstup topné vody 1. zóny  ¾“ (volitelné) 
A2 Výstup topné vody 1. zóny ¾“ (volitelné) 
A3 Vstup topné vody 2. zóny  ¾“ (volitelné) 
A4 Výstup topné vody 2. zóny ¾“ (volitelné) 
A5 Vstup topné vody ¾“ 
A6 Výstup topné vody ¾“ 
A7 Vstup studené vody ¾“ 
A8 Výstup TUV ¾“ 
A9 P ipojení plynu ¾“ 
A10 Bezpe nostní tlakový ventil 3 bar 
A11 Vypoušt cí kohout zásobníku TUV ½“ 
A12 Recirkulace TUV 
A13 Odvod kondenzátu 



Hydraulické schéma kotle 

7 P ipojení plynu 
8 Výstup TUV 
9 Vstup TUV 
10 Výstup topné vody 
11 Vstup topné vody 
14 Bezpe nostní tlakový ventil 
16 Ventilátor 
32 Cirkula ní erpadlo topení 
34 idlo teploty topné vody 
35 Odlu ova  vzduchu 

36 Odvzduš ovací ventil  
40 Expanzní nádoba TUV 
44 Plynový ventil 
49 Havarijní termostat 
56 Expanzní nádoba  
74 Napoušt cí kohout 
97 Magnesiová anoda 
114 idlo tlaku otopné vody 
130 Nabíjecí erpadlo zásobníku 
154 Odvod kondenzátu 
155 idlo teploty TUV

161 Kondenza ní vým ník 
179 Zp tná klapka 
181 bezpe nostní tlakový ventil se 
zp tnou klapkou 
186 idlo teploty zpáte ky 
192 Recirkulace TUV 
193 Sifón kondenzátu 
200 Vypoušt cí kohout 
201 Sm šovací komora 
221 By-pass ventil
233 Vypoušt cí kohout zásobníku 



Technické údaje 

ECONCEPTKOMBI  25 C 35 C 
Charakteristiky výkonu Pmax Pmin Pmax Pmin 
Rozsah tepelného výkonu Hi kW 25,2 7,5 34,8 10,4 
Tepelný výkon 800C – 600C kW 24,7 7,3 34,6 10,2 
Tepelný výkon 500C – 300C kW 26,4 8,0 36,4 11,1 
Pr m r trysek – zemní plyn mm 5,1 5,9 
Pr tok plynu – zemní plyn (G20) Nm3/h 2,67 0,79 3,68 1,10 
Tlak plynu – zemní plyn (G20) mbar 20 20 
Pr m r trysek - propan mm 4,0 4,4 
Pr tok plynu - zkapaln ný plyn GPL (G31) kg/h 1,96 0,58 2,72 0,81 
Tlak plynu - zkapaln ný plyn (G31) mbar 37 37 
Ú innost Pmax Pmin Pmax Pmin 
Ú innost 800C – 600C % 98,1 97,5 99,5 97,8 
Ú innost 500C – 300C % 104,9 106,7 104,7 107,1 
Ú innost 360C – 300C % 109,3 109,1 
Spalování Pmax Pmin Pmax Pmin 
CO2 (zemní plyn – G20) % 9,0 8,7 9,0 8,7 
CO2 (zkapaln ný plyn – G31) % 10,0 9,5 10,0 9,5 
Teplota spalin 800C – 600C oC 65 60 65 60 
Teplota spalin 500C – 300C oC 43 31 45 31 
Hmotnostní pr tok spalin kg/h 43 13 57 17,5 
Množství kondenzátu kg/h 3,3 1,4 3,96 1,90 
Hodnota pH kondenzátu pH 4,1 4,1 
Energetická zna ka  
T ída NOx  5 5 
Topení    
Rozsah nastavení teploty v otopném systému oC 20 - 90 20 - 90 
Max. provozní p etlak v otopném systému bar 3 3 
Min. provozní p etlak v otopném systému bar 0,8 0,8 
Objem expanzní nádoby litr 10 10 
P etlak v expanzní nádob  nastavený výrobcem bar 1 1 
Objem vody kotle celkem litr 2,0 6 
Oh ev TUV    
Oh ev TUV o t = 30oC l/min 12,0 19,8 
Oh ev TUV o t = 30oC l/10min 270 16,5 
Objem zásobníku TUV  l 140 140 
Rozsah nastavení teploty TUV oC 40 – 65 40 – 65 
Max. provozní p etlak  TUV bar 7 7 
Objem exp. nádoby pro TUV l 4 4 
Rozm ry, hmotnost, p ípojky    
Výška mm 1640 1640 
Ší ka mm 600 600 
Hloubka mm 600 600 
Hmotnost v prázdném stavu kg 144 144 
P ípojka plynu  ¾“ 1/2“ 
P ípojky topení  ¾“ 3/4“ 
P ípojky TUV  ¾“ 1/2“ 
Výtok kondenzátu (hadice) mm ¾“ ¾“ 
Max. délka samostatných odvod  D=80* meq 75 75 
P ípojka elekt iny    
Elektrický p íkon max. W 150 150 
Nap tí sít  / frekvence V/Hz 230/50 230/50 
El. krytí IP X4D X4D 



Grafy
Tlaková ztráty kotle/ charakteristika erpadla

1-2-3 = otá ky erpadla 
A = tlakové ztráty kotle 

Tlaková ztráty kotle/ charakteristika zónového erpadla (volitelné p íslušenství)

1-2-3 = otá ky erpadla 
     B = tlakové ztráty kotle



Regulace kotle 
Kotel má v sob  zabudován mikroprocesor, který krom ízení všech inností kotle také zajiš uje ekvitermní regulaci. 
Pro snadnou obsluhu je v pam ti p ednastaveno n kolik topných k ivek, podle kterých je každé venkovní teplot
p i azena konkrétní teplota otopné vody. Dopln ním tohoto systému pokojovým termostatem nebo termostatickými 
radiátorovými ventily lze vytvo it spolehlivý a ekonomický zp sob vytáp ní.  
Kotel Econcept lze provozovat v následujících regula ních režimech:  
a) provoz kotle bez pokojového regulátoru - kotel udržuje zvolenou teplotu OV  
b) provoz kotle s pokojovým regulátorem - kotel udržuje zvolenou teplotu OV. Jeho provoz je ízen podle vnit ní tep-
loty v místnosti, kde je umíst n pokojový regulátor  
c) provoz s ekvitermní regulací a pokojovým regulátorem Open Therm – kotel m ní teplotu OV podle zm ny venkovní 
teploty dle nastavené ekvitermní k ivky, pokojový regulátor Open Therm umíst ný v referen ní místnosti koriguje 
provoz kotle v závislosti na nastavené komfortní teplot . Tímto ešením je docíleno ješt  citliv jší regulace zohled ující 
tepelné zisky uvnit  vytáp ného prostoru a p ípadné útlumy topení v ur itých asových intervalech.  
Poznámka: Diagram ekvitermních topných k ivek musí být stanoven na základ  n kolikadenního vyhodnocování 
vnit ní a venkovní teploty.  
Pro ovládání kotle pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznap ový výstup, tzn. že 
nep ivádí do kotle žádné cizí nap tí. Pokojový regulátor i venkovní teplotní idlo pro ekvitermní regulaci se p ipojuje 
na svorkovnici v kotli.

P ipojení k elektrické síti 
Elektrické p ipojení kotle na sí ové nap tí je provedeno t ívodi ovým pohyblivým p ívodem bez vidlice. Pevná zásuvka 
pro p ipojení kotle k elektrické síti musí být provedena podle SN 33 2000-4-46. Musí mít vždy ochranný kontakt 
(kolík) spolehliv  spojený s vodi em PE nebo PEN (žlutozelené barvy). Kotel musí být vždy prost ednictvím svého 
p ívodu p ipojen k ochrannému vodi i a musí být instalován vždy tak, aby zásuvka s vidlicí byly p ístupné. Není 
dovoleno používat nejr zn jších „rozdvojek“, „prodlužova ek“ apod. Kotel je jišt n proti p etížení a zkratu trubi kovou
pojistkou (T 1,6 A / 250 V) umíst nou na ídící desce. Její p ípadnou vým nu smí provád t pouze odborný servis!  

P ipojení regulátoru 
Pro ovládání kotle pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznap ový výstup, tzn. že 
nep ivádí do kotle žádné cizí nap tí. Minimální požadovaná zatížitelnost výstupních kontakt  regulátoru je ~24 V / 0,1 
A. Posouzení vhodnosti použití konkrétního typu regulátoru je nejlépe ponechat odbornému servisu. Pokojový regulátor 
je t eba propojit s kotlem silovým vodi em. Doporu ený pr ez pro p ipojení pokojového regulátoru pro m d ný vodi
je 0,5 - 1,5 mm2. P ipojení venkovního teplotního idla se provede dvoužilovým vodi em o pr ezu (m ) 0,75 mm2. 
Max.ohmický odpor vedení m že být 10  , celková délka max. 30 m. Vodi e pro p ipojení venkovního idla ani 
pokoj. regulátoru nesm jí být vedeny soub žn  s vodi i sí ového nap tí.



Schéma elektrického zapojení 

16 Ventilátor 
32 Cirkula ní erpadlo topení 
34 idlo teploty topné vody 
44 Plynový ventil 
49 Havarijní termostat 
72 Pokojový regulátor 
82 Ioniza ní elektroda 
83 Deska zapalovací automatiky 

98 Provozní vypína
101 Elektronická deska DMF04 
103 Relé 
104 El. pojistky 
117 (plynový ventil) 
188 Zapalovací elektroda 
130 Nabíjecí erpadlo zásobníku 
138 idlo venkovní teploty 

139 Regulátor Open Therm 
155 idlo teploty TUV  
186 idlo teploty zpáte ky 
191 idlo teploty spalin 
202 Transformátor 230/24V 
203 Svorka napájecího nap tí
204 Konektor PC 



Provedení odtahu spalin a p ívodu spalovacího vzduchu   
P ívod spalovacího vzduchu a odvod spalin se provádí pouze k tomu ur eným potrubím. Ze standardních díl
dodávaných výrobcem kotle lze vytvá et konkrétní trasy zdvojeného souosého potrubí vedeného skrz obvodovou st nu
nebo skrz st echu. Trasa potrubí musí být ešena tak, aby kondenzát ze spalin, vzniklý až v potrubí (mimo spalovací 
blok kotle), byl svád n rovn ž do kotle. Pro zna nou rozmanitost konkrétních ešení není potrubí sou ástí dodávky 
kotle a není zahrnuto v jeho cen  – dodává se samostatn .
Umíst ní koaxiálního kou ovodu, který je zárove  p ívodem spalovacího vzduchu a prochází obvodovou zdí musí 
spl ovat TPG – G 800 01-Vyúst ní odtah  spalin od spot ebi  na plynná paliva na venkovní zdi. 
Poznámka: V žádném p ípad  není možné použít b žné typy odkou ení, které se používají pro kotle klasické 
konstrukce. V p ípad  sestavování konkrétních tras odkou ení použijte jen díly ur ené pro kondenza ní kotle. 
K odvodu spalin a p ívodu spalovacího vzduchu u kotl  Econcept slouží systém potrubí, který se d lí na 2 následující 
provedení:  
- 100/60 – systém zdvojeného souosého potrubí ur ený pro horizontální i vertikální použití a to jak p i pr chodu st e-
chou, tak i pr chodu obvodovým zdivem objektu.  
- LAS - systém spole ného komína pro více spot ebi . Spole né komíny jsou ur eny pro p ívod erstvého vzduchu a 
zárove  pro odvod spalin od uzav ených spot ebi . Spole ný komín je nej ast ji ešen v souosém uspo ádání, kde 
vnit ní pr duch je spalinový a vn jší pr duch je vzduchový. Je-li v paralelním uspo ádání, potom je spalinový a 
vzduchový pr duch veden soub žn .
Projektování spole ných komín  je nutné provád t podle projek ních podklad  výrobc  t chto komín . Potrubní trasa 
za íná u p ípojného místa na spot ebi i (kotli) a kon í vyúst ním. Skládá se z jednotlivých potrubních díl , které se 
vybírají ze sortimentu potrubí podle svých geometricko-funk ních vlastností, pot ebných pro konkrétní p ípad trasy. 
Celková délka trasy se udává v metrech ekvivalentních (ozna ení Em) 

P ipojení koaxiálního odkou ení
Horizontální odkou ení musí být instalováno s mírným sklonem od kotle (3 mm/1 m), aby se zabránilo proniknutí 
deš ové vody do kotle. 



Maximální povolené délky koaxiálního odkou ení (Em) 
60/100 mm 

koaxiál 
80/125 mm 

koaxiál Maximální povolená 
délka odkou ení svisle vodoro

vn
svisle vodoro

vn
ECONCEPTKOMBI

25C ( 35C) 
5 m 
(6m) 

4 m 
(5m) 

12m 
(12m) 

12m 
(12m) 

Zkrácení délky odkou ení vlivem kolen a st ešního
komínku

60/100 mm koaxiální koleno 90 st. 1 m 
60/100 mm koaxiální koleno 45 st. 0,5 m 
80/125 mm koaxiální koleno 90 st. 0,5 m 
80/125 mm koaxiální koleno 45 st. 0,25 m 
St ešní komínek koaxiální  100/60 1 m 



Provedení odd leného sání spalovacího vzduchu a výfuku spalin – dvoutrubkové provedení 

. ks název Obj.kód 
Ekv.
délka 
(m) 

1 1 Koleno 80 - 90 KWMA01W 1,5 
2 31 Trubka 80 

l=1000  - sání 
KWMA83W 31,0 

3 1 Koncovka sání KWMA85A 2,0 
4 1 Kondenza ní 

jímka 80 
KWMA70W 3,0 

5 33 Trubka 80 
l=1000 - výfuk   

KWMA83W 33,0 

6 1 Komínek KWMA85U 4,0 
 Celkem 74,5 
 Max. délka 75,0 
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Koleno 80/45 - 
o/m
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M

A65W
1,2 
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Koleno 80/90 - 
o/m
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A01W
1,5 

2,5 

T kus 80/90x250 - 
o/m/o

KW
M

A05K
7

Komínek 80 
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M

A85U
4

Zachycova
kondenzátu 80 

KW
M

A70W
3

Redukce 80/100 
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M

A03U
0

Koš koncový - 
výfuk 80 
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M

A86A
5

Koš koncový - 
sání 80 

KW
M

A85A
2

Komínek 2x80 

KW
M

A84U
12
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P íruba pro odtah 80 
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Koleno 60/100 - 45 - o/m 
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Koleno 60/100 - 90 - o/m 
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M

A35W

Trubka 1000 x 60/100 s 
výfukovým košem 
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M
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Trubka 1000 x 60/100 - 
prodloužení
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M

A57W

Pr chodka šikmou st echou
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M
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Pr chodka vodorovnou st echou
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M
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idlo venkovní 
teploty
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Pokojový regulátor 
OPEN THERM - 

ROMEO

013000XA



Odvod kondenzátu

Od kotle je t eba nep etržit  odvád t kondenzát. Odvod musí mít minimální Ø 13 mm. 
Vývod na kotli pro odvod kondenzátu je Ø  21 mm. Mezi výstupem z kotle a kanaliza ním 
vstupem musí odvod probíhat co nejkratší cestou, s trvalým spádem min. 5 % a odvod musí 
být vyhotoven tak, aby odvád ní kondenzátu bylo bezpe n  kontrolovatelné i uživatelem. 
Kotel je vybaven tzv. sifonem (vodním uzáv rem, pachovou zátkou) a pro ádnou funkci 
sifonu i odpadu je zapot ebí, aby byl p ed spušt ním kotle zapln n vodou.
Kotel je vybaven interním sifónem pro odvod kondenzátu. P i montáži nainstalujte 
inspek ní uzáv r a sifón napl te cca 0,5 lt vody – viz obrázek 

V závislosti na výkonu kotel produkuje cca 0,4 l/kWh kondenzátu. Na 1 m3 spáleného 
zemního plynu  je to asi 1,3 litru. Spalováním vzniká CO2, který zp sobuje, že kondenzát je 
mírn  kyselý. Hodnota pH, která je mírou kyselosti se pohybuje mezi 3,5 – 5 což odpovídá 
dešti. 
Domovní odpadní vody jsou v d sledku používání istících prost edk  zna n  zásadité. 
Spolu s kondenzátem z kotl  se dostávají do kanalizace. Smíchání odpadních vod 
s kondenzátem zp sobuje, že hodnota pH je na vstupu do kanalizace mnohem vyšší než za 
kondenza ním za ízením. Domácími odpadními vodami je kondenzát dostate n
neutralizován. Nutnost instalace za ízení k neutralizaci stanoví místn  p íslušný stavební 
ú ad na základ  rozhodnutí p íslušného hygienického odboru.   

V p ípad , že se vyžaduje neutralizace kondenzátu, m že být instalováno neutraliza ní 
za ízení.

Na potrubí použité pro odvod kondenzátu s odpovídajícím t sn ním, mohou být použity pouze takové materiály, které 
jsou odolné v i kondenzátu. Pokud je kondenzát „plánovan  z ed ný“ odpadními vodami z WC, vany, sprchy, atd., 
mohou být použity i materiály jako speciální betonové trubky, litinové a ocelové trubky. Neomezené použití mohou mít 
podle DIN 1986 trubky vyrobené z t chto materiál :
_ Kamenina se zasouvacím hrdlem a hladkými konci. 
_ Sklo, plexisklo. 
_ PVC-U trubky se zvln nou venkovní trubkou, profilované zjemn né.
_ PVC-C trubky. 
_ PE-HD trubky. 
_ PP trubky. 
_ ABS/ ASA/ PVC trubky. 
_ Litinové trubky s vnit ním smaltováním nebo pot rem. 
_ Ocel s plastovou vrstvou, nekorozivní ocel. 

Je-li zapot ebí neutralizace kondenzátu p ed vstupem do ve ejné kanalizace, musí být instalována neutraliza ní za ízení.
Zvýšená hodnota pH je tak neutralizována na 6,5 – 9. Provoz a povolení neutraliza ních za ízení je r zná v závislosti na 
obcích. V tšinou platí jejich p íslušná vyhláška.  
B hem provozu je nutno provád t kontrolu neutraliza ního za ízení nap . kontrolou pH vystupující vody dostupnými 
indikátorovými papíry. Dopl ování neutraliza ní nápln  je závislé na objemu vznikajícího kondenzátu. Kontrolu nápln
a p ípadné dopln ní se provede p i pravidelné servisní prohlídce kotle. 

Odvod kondenzátu do kanalizace musí být realizován se spádem a musí mít sifon. Musí být možno do n j nahlédnout a 
musí obsahovat za ízení pro odb r vzork . Podlahová vpus  se musí nacházet vždy pod zp tným uzáv rem. V p ípad ,
že bude kotel osazen pod zp tným uzáv rem, je pot ebné na odvod instalovat kondenzátní erpadlo. 



Projek ní poznámky: 


