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NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽB
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Prohlášení o souladu s p edpisy
Výrobce FERROLI S.p.A.

Adresa: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR 

prohlašuje, že tento p ístroj odpovídá následujícím sm rnicím EHS:

• Sm rnici pro plynové p ístroje 90/396 

• Sm rnici pro výkon 92/42 

• Sm rnici pro nízké nap tí 73/23 (ve zn ní 93/68) 

• Sm rnici pro elektromagnetickou kompatibilitu 89/336 (ve zn ní 93/68).

Prezident a zákonný zástupce
Cav. del Lavoro

Dante Ferroli

B
Tento symbol znamená "Pozor" a upozor uje na všechna upozorn ní týkající se
bezpe nosti. Dodržujte p ísn  tyto p edpisy, aby nedošlo ke zran ní osob i zví at nebo
poškození v cí.

A Tento symbol upozor uje na d ležitou poznámku nebo upozorn ní.

cod. 3540L110  -  10/2007  (Rev. 00)

• P e t te si pozorn  upozorn ní uvedená v tomto
návodu k použití, protože obsahují d ležité pokyny k
bezpe né instalaci, použití a údržb .

• Návod k použití je nedílnou a d ležitou sou ástí
výrobku a uživatel ho musí pe liv  uchovat pro
všechna další použití.

• Pokud chcete kotel prodat nebo darovat dalšímu
uživateli, nebo chcete-li ho p emístit, vždy si ov te,
je-li ke kotli p iložena tato p íru ka, aby ji mohl použít
nový majitel a/nebo instala ní technik.

• Instalaci a údržbu smí provád t pouze odborn
vyškolení pracovníci v souladu s platnými normami
a podle pokyn  výrobce.

• Chybná instalace nebo špatná údržba mohou zp -
sobit zran ní osob i zví at nebo poškození v cí.
Výrobce odmítá jakoukoli odpov dnost za škody,
které byly zp sobeny špatnou instalací a nevho-
dným používáním p ístroje a obecn  nedodržením
pokyn  výrobce.

• P ed jakýmkoli išt ním nebo údržbou vypn te elek-
trické napájení vypína em na p ístroji a/nebo po-
mocí p íslušných odpojovacích za ízení.

• V p ípad  poruchy a/nebo špatné innosti p ístroj
vypn te, ale v žádném p ípad  se ho nepokoušejte
sami opravit, ani neprovád jte žádný p ímý zásah.
Obrate se výhradn  na odborn  vyškolené praco-
vníky. P ípadnou opravu nebo vým nu výrobk  smí
provád t pouze odborn  vyškolení pracovníci výlu -
n  s použitím originálních náhradních díl . Nedo-
držení výše uvedených pokyn  ohrožuje
bezpe nost p ístroje.

• K zajišt ní správného chodu p ístroje je nutné ne-
chat provád t opakovanou údržbu kvalifikovaným
pracovníkem.

• P ístroj se smí používat pouze k ú elu, ke kterému
byl výslovn  ur en. Každé jiné použití se považuje
za nevhodné a tedy nebezpe né.

• Po odstran ní obalu ov te úplnost dodávky. ásti
obalu se nesmí nechat v dosahu d tí, protože p ed-
stavují potenciální zdroje nebezpe í.

• V p ípad  pochybností p ístroj nepoužívejte a obrate
se na dodavatele.

• Obrázky v tomto návodu jsou zjednodušeným zná-
zorn ním výrobku. Na tomto znázorn ní mohou být
malé a nepodstatné rozdíly oproti dodanému
výrobku.
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1. Návod na používanie

1.1 Úvod
Vážený zákazník,

akujeme Vám, že ste si vybrali nástenný kotol FERROLI s moderným dizajnom, vybavený avantgardnou technológiou,
so zvýšenou spo ahlivosou a kvalitou konštrukcie. Pozorne si pre ítajte tento návod na použitie, pretože obsahuje dô-
ležité údaje týkajúce sa bezpe nosti pri inštalácii, používaní a údržbe spotrebi a.

DOMItech F 24 je generátor tepla ur ený na vykurovanie a produkciu teplej úžitkovej vody s vysokým stup om výkon-
nosti pri innosti, využívajúci prírodný plyn alebo skvapalnený plyn, vybavený atmosferiským horákom s elektronickým
zapa ovaním, hermetickou komorou a núteným vetraním a riadený moderným ovládacím mikroprocesorovým systé-
mom.

1.2 Ovládací panel

obr. 1  - Ovládací panel

Popis

1 = Tla idlo na zníženie nastavenej teploty úžitkovej
vody

2 = Tla idlo na zvýšenie nastavenej teploty úžitko-
vej vody

3 = Tla idlo na zníženie nastavenej teploty vody vo
vykurovacom zariadení

4 = Tla idlo na zvýšenie nastavenej teploty vody vo
vykurovacom zariadení

5 = Displej
6 = Tla idlo zrušenia nastavenia - vo ba režimu

Leto/Zima
7 = Tla idlo na prepínanie režimu Ekonomy/Kmfort -

Zapnutie/Vypnutie spotrebi a
8 = Symbol úžitkovej vody
9 = Indikácia produkcie teplej úžitkovej vody
10 = Indikácia režimu Leto
11 = Indikácia multifunkcie
12 = Indikácia režimu Eko (Ekonomy)
13 = Indikácia funkcie vykurovania
14 = Symbol vykurovania
15 = Indikácia zapnutého horáka a aktuálneho výko-

nu
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Indikácia po as innosti

vykurovania

Požiadavka na vykurovanie (aktivovaná pomocu Izbového teplomeru alebo Dia kového asového ovláda a) je signali-
zovaná blikaním teplého vzduchu nad radiátorom (ozn. 13 a 14 - obr. 1).

obr. 2

Úžitková voda

Požiadavka na teplú úžitkovú vodu (aktivovaná odberom teplej úžitkovej vody) je signalizovaná blikaním teplej vody pod
vodovodným kohútikom (ozn. 8 a 9 - obr. 1).

obr. 3

1.3 Zapnutie a vypnutie

Kotol bez elektrického napájania

obr. 4 - Kotol bez elektrického napájania

B
Po prerušení elektrického a/alebo plynového napájania spotrebi a protimrazový systém nefunguje. Po as
dlhých prerušení prevádzky v zime, aby ste predišli škodám spôsobeným mrazom, odporú ame Vám vypusti
všetku vodu z kotla, úžitkovú vodu a vodu z rozvodného zariadenia; alebo vypuste iba úžitkovú vodu a do
rozvodného zariadenia vykurovania napuste vhodnú nemrznúcu kvapalinu, ktorá vyhovuje podmienkam uve-
deným v sez. 2.3.
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Zapnutie kotla

Spotrebi  zapojte do elektrickej siete.

obr. 5 - Zapnutie kotla

• Po as prvých 5 sekúnd sa na displeji bude zobrazova verziu softvéru karty.
• Otvorte plynový ventil nainštalovaný na prípojke pred kotlom.
• Kotol pripravený na automatickú prevádzku po každom odbere teplej úžitkovej vody alebo následkom innosti izbo-

vého termostatu.

Vypnutie kotla

Stla te tla idlo  (ozn. 7 - obr. 1) na 5 sekúnd.

obr. 6 - Vypnutie kotla

Po vypnutí kotla je elektronická karta na alej napojená na elektrickú sie.

Je vyradená innos ohrevu úžitkovej vody a vykurovania. Ostane aktívny systém proti zamrznutiu.

Aby ste kotol znovu zapli, stla te ešte raz tla idlo  (ozn. 7 obr. 1) na 5 sekúnd.

obr. 7

Kotol bude okamžite pripravený na innos pri každom odbere teplej úžitkovej vody alebo pri aktivácii zo strany izbového
termostatu.
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1.4 Regulácie

Prepínanie Leto/Zima

Stla te tla idlo  (ozn. 6 - obr. 1) na 2 sekundy.

obr. 8

Na displeji sa zapne symbol Leto (ozn. 10 - obr. 1): kotol bude produkova  iba teplú úžitkovú vodu. Ostane aktívny sy-
stém proti zamrznutiu.

Aby ste režim Leto zrušili, znovu stla te  tla idlo  (ozn. 6 - obr. 1) na 2 sekundy.

Regulácia teploty vykurovania

Pomocou tla idiel vykurovania  (ozn. 3 a 4 - obr. 1) upravte teplotu v rozmedzí od min. 30°C po max. 85°C;
odporú ame vám však nenastavova kotol na teplotu nižšiu ako 45 °C. 

obr. 9

Regulácia teploty úžitkovej vody

Pomocou tla idiel úžitkovej vody  (ozn. 1 a 2 - obr. 1) môžete zmeni  teplotu úžitkovej vody od minima 40°C
po maximum 55°C.

obr. 10
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Nastavenie teploty prostredia (s doplnkovým termostatom prostredia)

Pomocou izbového termostatu nastavte želenú teplotu v miestnostiach. V prípade, že nie je k dispozícii izbový termo-
stat, kotol bude udržiava teplotu v rozvodnom zariadení na hodnote, ktorá bola nastavená na vstupe do rozvodného
zariadenia.

Nastavenie teploty prostredia (s doplnkových asovým dia kovým ovláda om)

Prostredníctvom dia kového asového ovláda a nastavte teplotu, ktorú si želáte ma v miestnostiach. Kotol bude upra-
vova vodu v zariadení v závislosti od požadovanej teploty prostredia. o sa týka prevádzky s dia kovým asovým
ovláda om, pokyny nájdete v príslušnom návode na použitie.

Výber medzi EKO/KOMFORT

Spotrebi  je vybavený špeciálnou funkciou, ktorá zabezpe uje zvýšenú rýchlos dodávky teplej úžitkovej vody a maxi-
málny komfort pre užívate a. Ke  je mechanizmus aktívny (režim KOMFORT), voda, ktorá sa nachádza v kotle sa
udržiava teplá, ím je po otvorení kohútika okamžite k dispozícii teplá voda, bez akania.

Užívate  môže mechanizmus vypnú (režim EKO) vtedy, ke  je kotol v pohotovostnom režime stand-by, stla ením tla i-
dla  (ozn. 7 - obr. 1). V režime EKO sa zapne príslušná žltá kontrolka EKO (ozn. 12 - obr. 1). Aby ste aktivovali režim
KOMFORT, stla te znovu tla idlo  (ozn. 7 - obr. 1).

A
Ak je na kotol napojený dia kový asový ovláda  (doplnkové vybavenie), horepopísané regulácie sa riadia
pod a popisu v tabu ka 1.obr. 1

Tabu ka. 1

Regulácia hydraulického tlaku rozvodného zariadenia

Tlak pri naplnení rozvodného zariadenia za studena, ktorý vidíte na vodomere kotla, musí by približne 1,0 bar. Ak by
po as innosti tlak v rozvodnom zariadení klesol pod minimálnu hodnotu, zvýšte ho na pôvodnú hodnotu napúšacím
kohútikom ozn. 1 obr. 11. Na konci úkonu vždy zavrite nap ací kohút.

obr. 11 - Nap ací kohút

A Otvorený
B Zatvorený

Regulácia teploty vykurovania Reguláciu možno vykona prostredníctvom ponuky dia kového asového
ovláda a, ako aj pomocou ovládacieho panela kotla.

Regulácia teploty úžitkovej vody Reguláciu možno vykona prostredníctvom ponuky dia kového asového
ovláda a, ako aj pomocou ovládacieho panela kotla.

Prepínanie Leto/Zima Režim Leto má prednos pred prípadnou požiadavkou na vykurovanie urobe-
nou prostredníctvom dia kového ovláda a.

Výber medzi EKO/KOMFORT Želaný režim môžete nastavi iba prostredníctvom ovládacieho panelu kotla.
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2. Inštalácia

2.1 Všeobecné pokyny
INŠTALÁCIU KOTLA MUSIA VYKONA  VÝHRADNE ŠPECIALIZOVANÍ A VYŠKOLENÍ PRACOVNÍCI, PRI OM MU-
SIA DODRŽIAVA  VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO TECHNICKOM NÁVODE, VŠETKY PLATNÉ PREDPISY,
VŠETKY NARIADENIA NORIEM UNI, EN A VŠETKY NORMY STN A VŠETKY BEZPE NOSTNÉ PREDPISY.

2.2 Miesto inštalácie
Okruh spa ovania spotrebi a je vo i okolitému prostrediu úplne hermetický, preto je možné nainštalova spotrebi  v kto-
rejko vek miestnosti. Miestnos, v ktorej sa bude spotrebi  inštalova, musí ma dostato né vetranie, aby sa predišlo ne-
bezpe enstvu v prípade, aj malého, úniku plynu. Táto bezpe nostná norma je daná Vyhláškou EHS . 90/396 pre
všetky spotrebi e, ktoré využívajú plyn, aj pre tzv. spotrebi e s hermetickou komorou.

Miestnos, v ktorej sa má spotrebi  inštalova, musí by bezprašná, nesmú v nej by hor avé materiály alebo korozívne
výpary. Miestnos musí by suchá a teplota v nej nemá klesnú pod bod mrazu.

Kotol je ur ený na zavesenie na stenu a je vybavený konzolou na zavesenie. Konzolu upevnite na stenu pod a údajov
uvedených v sez. 4.1 a zaveste na u kotol. Na požiadanie je k dispozícii kovová šablóna na múr, ktorá slúži výhradne
na nazna enie upev ovacích bodov na múr. Upevnenie na múr musí zaru i stabilnú a ú innú polohu generátora.

A
Ak bude spotrebi  susedi s kusmi nábytku na oboch alebo na jednej strane alebo bude v kúte, musíte necha
dostato ný vo ný priestor pre úkony bežnej údržby.

2.3 Hydraulické prípojky
Teplotný výkon spotrebi a sa predbežne ur uje výpo tom potreby tepla v budove pod a platných noriem. Zariadenie
musí by vybavené všetkými zložkami nutnými pre správnu a bezporuchovú innos. Odporú ame Vám nainštalova, me-
dzi kotol a rozvodné zariadenie na vykurovanie, kontrolné ventily, ktoré v prípade potreby umožnia preruši spojenie me-
dzi kotlom a rozvodným zariadením.

B
Odvod bezpe nostného ventilu musí by pripojený k zvodu alebo k zbernej rúrke, aby sa predišlo úniku vody
na zem v prípade pretlaku v okruhu vykurovania. V opa nom prípade, ak by výpustný ventil svojou innosou
spôsobil zatopenie miestnosti, zodpovednos za škody nebude nies výrobca.

Nepoužívajte rúrky vodovodnej inštalácie ako uzem ovacie prvky elektrických zariadení.

Pred inštaláciou pozorne premyte všetky rúrky rozvodného zariadenia, aby ste odstránili zvyšky alebo ne istoty, ktoré
by mohli zabráni správnej innosti spotrebi a.

Urobte príslušné zapojenia pod a obrázku na sez. 4.1 a symbolov uvedených na spotrebi i.
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Na požiadanie môžu by dodané aj súpravy na zapojenie ako na obrázku dolu.

Charakteristiky vody v rozvodnom zariadení

Ak tvrdos vody presahuje hodnotu 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO3), je nutné používa predbežne vhodne upravenú vodu,
aby sa predišlo tvorbe vodného kame a v kotle. Ošetrenie vody v žiadnom prípade nesmie zníži tvrdos vody na hodnoty
nižšie ako 15°F (DPR 236/88 pre používanie vody ur enej na používanie obyvate stvom). Úprava vody je nevyhnutná
v prípade roz ahlých rozvodných zariadení alebo v prípade ve kého alebo astého dop ania vody do zariadenia. Ak by
bolo v týchto prípadoch potrebné následné iasto né alebo úplné vypustenie rozvodného zariadenia, bude potrebné
naplni zariadenie upravenou vodou.

Protimrazový systém, nemrznúce kvapaliny, prídavné látky alebo inhibítory.

Kotol je vybavený protimrazovým systémom, ktorý aktivuje kotol na vykurovanie, ke  teplota vody na vstupe do rozvo-
dného zariadenia klesne pod 6 °C. Mechanizmus nie je aktívny, ak bolo vypnuté elektrické a/alebo plynové napájanie
spotrebi a. Ke  je to potrebné, je povolené používanie nemrznúcich kvapalín, prídavných látok alebo inhibítorov, ale
iba a výhradne v tom prípade, ak výrobca horeuvedených kvapalín alebo prídavných látok poskytuje záruku, že jeho
výrobky sú vhodné na použitie a nespôsobujú poškodenie výmenníka kotla alebo iných dielcov a/materiálov kotla a
rozvodného zariadenia. Zakazuje sa používanie bežných nemrznúcich kvapalín, prídavných látok alebo inhibítorov,
ktoré nie sú vyslovene ur ené na používanie v zariadeniach produkujúcich teplo a ktoré nie sú vhodné pre materiály
kotla a rozvodného zariadenia.

2.4 Plynová prípojka

B
Pred vykonaním pripojenia skontrolujte, i spotrebi  je ur ený na prevádzku s plynom, ktorý budete používa
a dôkladne pre istite všetky plynové rúrky zariadenia, aby ste odstránili prípadné zvyšky, ktoré by mohli za-
bráni správnej innosti kotla.

Plynová prípojka musí by vykonaná cez príslušný prípoj (pozri obr. 25) v súlade s platnými normami, pomocou neohy-
bnej kovovej rúrky alebo pomocou ohybnej nerezovej rúrky s nepretržitou stenou, pri om treba medzi rozvodné zaria-
denie a kotol zaradi plynový kohút. Skontrolujte všetky spojenia, i na nich nedochádza k úniku plynu. Prietok plynového
po ítadla musí sta i na sú asné používanie všetkých spotrebi ov, ktoré su na  napojené. Priemer plynovej rúrky, ktorá
vystupuje z kotla, nie je ur ujúca pre priemer rúrky medzi spotrebi om a po ítadlom; rúrku treba zvoli v závislosti od
svojej d žky a strát, v súlade s platnými normami.

B
Nepoužívajte plynové rúrky na uzemnenie elektrických zariadení.

A - Objímka
B - Vsuvka OT 58
C - Tesnenie OR
D - Poistný krúžok OT 58
E - Medená podložka
F - Prípojka OT 58
G - Gu ový kohút

obr. 12 - Súprava na zapojenie
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2.5 Elektrické zapojenia

Zapojenie k elektrickej sieti

B
Elektrická bezpe nos spotrebi a sa dosiahne výhradne vtedy, ke  je spotrebi  správne zapojený do siete s
ú inným uzemnením, ako to predpisujú platné bezpe nostné predpisy. Dajte skontrolova ú innos a správnos
uzemnenia odborne vyškolenému pracovníkovi, výrobca nenesie zodpovednos za prípadné škody spôsobené
chýbajúcim uzemnením zariadenia. Okrem toho dajte skontrolova, i elektrický rozvod je vhodný pre maximál-
ny príkon spotrebi a, uvedený na výrobnom štítku kotla.

Kotol je vybavený káblami a prívodným elektrickým káblom typu "Y", bez zástr ky. Zapojenia k sieti musia by urobené
napevno a vybavené bipolárnym vypína om, s minimálnou vzdialenosou kontaktov 3 mm, so zaradenou poistkou 3A
max medzi kotlom a sieou. Pri elektrických zapojeniach je dôležité dodržiava polaritu (ŽIVÝ:  hnedý vodi  / NEUTRÁL:
modrý vodi  / UZEMNENIE: žlto-zelený vodi ). Pri inštalácii alebo výmene elektrického kábla musíte necha uzem o-
vací vodi  o 2 cm dlhší ako ostatné.

B
Prívodný elektrický kábel spotrebi a nesmie vymeni užívate . V prípade poškodenia kábla spotrebi  vypnite a
kvôli jeho výmene zavolajte výhradne odborne zaškolených pracovníkov autorizovaného servisu. V prípade
výmeny elektrického prívodného kábla použite výhradne kábel “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 s maximálnym
vonkajším priemerom 8 mm.

Izbový termostat  (doplnkový)

B
POZOR: POZOR: IZBOVÝ TERMOSTAT MUSÍ MA ISTÉ KONTAKTY. PRI ZAPOJENÍ 230 V. KU
SVORKÁM IZBOVÉHO TERMOSTATU SA NENAPRAVITE NE POŠKODÍ ELEKTRONICKÁ KARTA.

Pri zapojení asového vypína a (timer) ho nezapájajte tak, aby bol napájaný cez prerušovacie kontakty. Musia
by napájané priamym zapojením k sieti alebo batériami, v závislosti od mechanizmu.

Prístup k elektrickej svorkovnici

Svorkovnica na zapojenie termostatu prostredia (ozn. 1 obr. 13) alebo dia kového asového spína a (ozn. 2 obr. 13) je
prístupná zo spodnej strany kotla, ako je zobrazené v obr. 13.

obr. 13 - Prístup k elektrickej svorkovnici

1 = Zapojenie izbového termostatu
2 = Zapojenie dia kového asového spína a (OPENTHERM)
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2.6 Odvod vzduchu/spalín

Upozornenia

Spotrebi  je “typu C” s hermetickou komorou a núteným odahom, prívod vzduchu a odvod spalín musia by napojené
na jeden zo systémov odvodu/nasávania uvedených alej. Spotrebi  je homologovaný na innos so všetkými komínmi
Cxy, ktoré sú uvedené na štítku s technickými údajmi (niektoré konfigurácie sú uvedené iba ako príklad v tejto kapitole).
Napriek tomu bude možné, že niektoré konfigurácie budú vyslovene obmedzujúce alebo nebudú vyhovova predpisom,
normám alebo miestnym predpisom. Pred inštaláciou skontrolujte a prísne dodržiavajte všetky pokyny. Okrem toho do-
držiavajte pokyny týkajúce sa umiestnenia koncoviek na stene a/alebo na streche a minimálne vzdialenosti od okien,
múrov, vetracích otvorov a pod. 

B
Tento spotrebi  typu C musí by nainštalovaný použitím nasávacích potrubí a odvodov spalín, ktoré dodáva
výrobca v súlade s UNI-CIG 7129/92. V prípade, že tieto nebudú použité, ruší sa automaticky akáko vek
záruka a zodpovednos zo strany výrobcu.

Dilatácia

A
Pri inštalácii dymovodov dlhších ako jeden meter berte do úvahy prirodzenú dilatáciu materiálu po as innosti.

Aby ste predišli deformáciám, na každý meter d žky dymovodu nechajte dilata ný priestor približne 2 ÷ 4 mm.

obr. 14 - Rozahovanie

Clony

Aby mohol kotol fungova, je nevyhnutné namontova clony, ktoré sa dodávajú spolu so spotrebi om, pod a údajov uve-
dených v nasledujúcich tabu kách.

Pred zasunutím rúrky na odvod spalín je preto povinnosou skontrolova, i je v spotrebi i správna clona (ke  ju treba
použi) a i je správne umiestnená. V kotloch sa sériovo montuje clona s menším priemerom. Pri výmene clony po-
stupujte pod a pokynov v obr. 15.

obr. 15 - Výmena clony (A = Kotol nie je nainštalovaný / B = Kotol a odvod spalín nainštalované)
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Spojenie koaxiálnymi rúrkami

obr. 16 - Príklady spojenia koaxiálnymi rúrkami (  = Vzduch /  = Dym)

Pri koaxiálnom spojení namontujte na spotrebi  jeden z nasledujúcich dielov príslušenstva. Rozmery otvorov v múre
nájdete v sez. 4.1.  Je nevyhnutné, aby horizontálne úseky odvodu spalín mali mierny sklon smerom von, aby sa pre-
dišlo tomu, že prípadná skondenzovaná voda ste ie spä do kotla.

obr. 17 - Príslušenstvo pri koaxiálnom spojení

Pred za atím inštalácie skontrolujte tabu ka 2 clonu, ktorú chcete použi a skontrolujte tiež, i ste nepresiahli maximálnu
dovolenú d žku, pri om berte do úvahy, že každé koaxiálne koleno znamená redukciu pod a údajov v tabu ke. Napríklad
spojenie  60/100 zložené z kolena 90° + 1 metra horizontálneho odvodu znamená ekvivalentnú d žku 2 metre.

Tabu ka. 2 - Clony pre koaxiálne odvody

Koaxiál 60/100 Koaxiál 80/125

Maximálna povolená d žka 5 m 10 m

Faktor redukcie kolena 90° 1 m 0.5 m

Faktor redukcie kolena 45° 0.5 m 0.25 m

Clona, ktorú treba použi
0 ÷ 2 m  43 0 ÷ 3 m  43

2 ÷ 5 m žiadna clona 3 ÷ 10 m žiadna clona

�
 �
�� �� ���


�
��
����
������ �
������

�	

�		


	

���



�

�
�
�

�
�
�
��

�
�
�


�
	
	



	



DOMItech F 24

122 SK
cod. 3540L110  -  10/2007  (Rev. 00)

Spojenie oddelenými rúrkami

obr. 18 - Príklady spojenia oddelenými rúrkami (  = Vzduch /  = Dym)

Na spojenie oddelených potrubí namontujte na spotrebi  nasledujúce príslušenstvo:

obr. 19 - Základné príslušenstvo pre oddelené rúry

Pred za atím inštalácie skontrolujte clonu, ktorú chcete použi a okrem toho skontrolujte, i celková d žka nepresahuje
maximálnu d žku jednoduchým výpo tom:

1. Urobte kone ný výpo et schémy zdvojených komínov, vrátane príslušenstva a koncoviek.
2. Skontrolujte tabu ka 4 straty v ekvivalentných metroch  každej zložky, v závislosti od polohy pri inštalácii.
3. Skontrolujte, i celková suma strát je nižšia alebo rovná maximálnej dovolenej d žke v tabu ka 3.

Tabu ka. 3 - Clony pre oddelené rúrky

Oddelené rúrky

Maximálna povolená d žka 60 meq

Clona, ktorú treba použi

0 - 20 meq  43

20 - 45 meq  47

45 - 60 meq Žiadna clona
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Tabu ka. 4 - Príslušenstvo

Straty v meq

Nasávanie
vzduchu

Odvod spalín

Vertikálne Horizontálne

 80 RÚRKA 0.5 m M/F 1KWMA38A 0,5 0,5 1,0

1 m M/F 1KWMA83A 1,0 1,0 2,0

2 m M/F 1KWMA06K 2,0 2,0 4,0

KOLENO 45° F/F 1KWMA01K 1,2 2,2

45° M/F 1KWMA65A 1,2 2,2

90° F/F 1KWMA02K 2,0 3,0

90° M/F 1KWMA82A 1,5 2,5

90° M/F + Testovací otvor 1KWMA70U 1,5 2,5

ROZVOD s kontrolným otvorom 1KWMA16U 0,2 0,2

na vypustenie kondenzátu 1KWMA55U - 3,0

TEE na vypustenie kondenzátu 1KWMA05K - 7,0

KONCOVKA vzduch k stene 1KWMA85A 2,0 -

spaliny k stene s chráni om
proti vetru

1KWMA86A - 5,0

KOMÍN Vzduch/spaliny zdvojený 80/
80

1KWMA84U - 12,0

Iba odvod spalín 80 1KWMA83U +
1KWMA86U

- 4,0

 100 REDUKCIA z 80 na 100 1KWMA03U 0,0 0,0

z 100 na 80 1,5 3,0

RÚRKA 1 m M/F 1KWMA08K 0,4 0,4 0,8

KOLENO 45° M/F 1KWMA03K 0,6 1,0

90° M/F 1KWMA04K 0,8 1,3

KONCOVKA vzduch k stene 1KWMA14K 1,5 -

spaliny k stene s chráni om
proti vetru

1KWMA29K - 3,0
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Zapojenie ku spolo ným komínom

obr. 20 - Príklady zapojenia ku komínom (  = Vzduch /  = Spaliny)

Ak sa teda rozhodnete pripoji kotol  DOMItech F 24 ku spolo nému komínu alebo k samostatnému komínu s prirod-
zeným odahom, spolo ný alebo samostatný komín musí naprojektova výhradne odborne kvalifikovaný pracovník, v sú-
lade s platnými normami pre spotrebi e s hermetickou komorou a vybavené ventilátorom.

Okrem toho je nutné, aby mali spolo né alebo samostatné komíny nasledujúce charakteristiky:

• Dimenziované pod a prepo tovej metódy uvedenej v platných normách.
• Nepriepustné pre spaliny, odolné vo i dymom a teplu a nepriepustné pre kondenzovanú vodu.
• S kruhovým alebo štvoruholníkovým prierezom, s vertikálnym postupom a bez zúžení.
• S potrubím, ktoré odvádza teplé spaliny tak, že sú primerane vzdialené alebo izolované od hor avých materiálov.
• S napojením na jediný spotrebi  na jednom poschodí.
• S napojením na rovnaké spotrebi e (alebo rôzne, ale všetky spotrebi e iba s núteným odvodom spalín alebo rôzne,

pri om sú všetky s prirodzeným odvodom spalín).
• Bez mechanických prostriedkov na nasávanie v hlavných potrubiach.
• Pod podtlakom, po celej svojej d žke, v podmienkach stacionárnej innosti.
• Majú na základni zbernú nádrž na tuhý materiál alebo prípadnú kondenzovanú vodu, vybavenú kovovými dvierkami

so vzduchotesným uzatváraním.
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3. Prevádzka a údržba
Všetky operácie na reguláciu a úpravu pod a druhu plynu musia vykona kvalifikovaní a vyškolení pracovníci (profesionálni
technici dodržiavajúci platné techniké normy), ako pracovníci autorizovanej prevádzky servisu v mieste Vášho bydliska.

FERROLI odmieta akúko vek zodpovednos za škody na majetku a poranenia osôb vyplývajúce z nesprávnej manipulácie
so spotrebi om zo strany nekvalifikovaných alebo neautorizovaných osôb. 

3.1 Regulácie

Úprava pod a privádzaného plynu

Spotrebi  môže fungova pri napájaní metánom alebo skvapalneným plynom, úprava spotrebi a pre ten ktorý plyn sa
robí vo výrobnom závode, ako je uvedené na výrobnom štítku samotného spotrebi a. Ak by bolo nutné používa spotre-
bi  s iným druhom plynu, ako s preur eným, je nutné zabezpe i príslušnú súpravu na transformáciu a postupova ako
je uvedené alej:

1. Vyme te trysky a hlavný horák tak, že manontujete trysky uvedené v tabu ke s technickými údajmi v sez. 4.4, pod a
druhu používaného plynu

2. Modifikujte parameter vzahujúci sa na druh plynu:

• kotol uve te do režimu stand-by
• stla te tla idlo RESET  (ozn. 6 - obr. 1) na 10 sekúnd: na displeji sa zobrazuje blikajúce “TS“
• stla te tla idlo RESET  (ozn. 6 - obr. 1): na displeji sa zobrazuje “P01“.
• Stla te tla idlo úžitkovej vody  (ozn. 1 a 2 - obr. 1) na nastavenie parametra 00 (pri innosti s metá-

nom) alebo 01 (pri innosti so skvapalneným plynom GPL).
• Stla te tla idlo RESET  (ozn. 6 - obr. 1) na 10 sekúnd.
• kotol sa vráti do pohotovostného režimu stand-by

3. Upravte minimálny a maximálny tlak na horáku (popis v príslušnom odseku) nastavením hodnôt uvedených v ta-
bu ke s technickými údajmi pre používaný druh plynu

4. Prilepte lepiaci štítok, ktorý nájdete v súprave na transformáciu, ved a štítku s technickými údajmi, o potvrdí vyko-
nanú transformáciu.

Aktivácia  režimu TEST

Sú asne stla te tla idlá vykurovania  (ozn. 3 a 4 - obr. 1) na 5 sekúnd, ím sa  aktivuje režim TEST. Kotol sa
zapne  pri maximálnom výkone nastaveného vykurovania, ako v nasledujúcom  odseku.

Na displeji budú blika symboly vykurovania (ozn. 14 - obr. 1) a úžitkovej vody (ozn. 8 - obr. 1); ved a  sa zobrazí výkon
vykurovania.

obr. 21 - Režim TEST (výkon vykurovania = 100%)

Aby ste režim TEST zrušili, zopakujte postup ako pri aktivácii.

Režim TEST sa v každom prípade zruší automaticky po  15 minútach.
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Regulácia tlaku na horáku

Tento spotrebi , tým, že je spotrebi  s moduláciou plame a, má dve pevné hodnoty tlaku: minimálny a maximálny tlak,
ktoré musia zodpoveda údajom uvedeným v tabu ke s technickými údajmi, na základe druhu plynu.

• Zapojte vhodný tlakomer na kontrolné miesto tlaku “B”, ktoré je zaradené na potrubí za plynovým ventilom.
• Odpojte kompenza nú tlakovú trubi ku “H”.
• Odstrá te ochranné vie ko “D”.
• Zapnite kotol v režime TEST sú asným stla ením tla idel vykurovania ( asti 3 a 4 - obr. 1) na 5 sekúnd.
• Nastavte výkon vykurovania na 100.
• Upravte maximálny tlak prostredníctvom skrutky "G", oto ením smerom vpravo ho zvýšite, smerom v avo ho znížite.
• Odpojte jedno z dvoch upevnení faston na moduregu "C" na plynovom ventile.
• Upravte minimálny tlak prostredníctvom skrutky "E", oto ením smerom vpravo ho znížite, smerom v avo zvýšite.
• Zapojte znovu upevnenie faston odpojený z moduregu na plynovom ventile.
• Skontrolujte, i sa nezmenil maximálny tlak.
• Zapojte znovu kompenza nú tlakovú trubi ku “H”.
• Vráte na miesto ochranné vie ko “D”.
• Aby ste ukon ili režim TEST, zopakujte postup ako pri aktivácii alebo po kajte 15 minút.

A
Po vykonaní kontroly tlaku alebo po úprave je povinnosou zaplombova farbou alebo príslušnou plom-
bou regula nú skrutku.

obr. 22 - Plynový ventil

B Kontrola tlaku za zariadením
E Regulácia minimálneho tlaku
H Kompenza ná trubi ka
C Kábel modureg
G Regulácia maximálneho tlaku
D Ochranné vie ko

Regulácia  výkonu vykurovania

Aby sa dala urobi regulácia výkonu vykurovania, uve te kotol do režimu TEST (pozrite sez. 3.1). Stlá aním tla idiel
vykurovania  (ozn. 3 a 4 - obr. 1) zvýšte  alebo znížte výkon (minimum = 00 - Maximum = 100). Stla ením
tla idla RESET  do 5 sekúnd  sa maximálny výkon nastaví na práve nastavenú hodnotu. Zrušte režim TEST (pozrite
sez. 3.1).

Regulácia zapa ovacieho výkonu

Aby sa dala urobi regulácia zapa ovacieho výkonu, uve te kotol do režimu TEST (pozri  sez. 3.1). Stlá aním tla idiel
úžitkovej vody  (ozn. 1 a 2 - obr. 1) zvýšte alebo znížte výkon (minimum = 00 - Maximum = 60). Stla ením
tla idla RESET  do 5 sekúnd ostane výkon pri zapa ovaní ako bol práve nastavený. Zrušte prevádzku TEST (pozri
sez. 3.1).
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3.2 Uvedenie do prevádzky

B
Kontroly, ktoré treba vykona pred zapnutím a po všetkých údržbárskych úkonoch, ktoré si vyžiadali odpojenie
od rozvodného zariadenia alebo po zásahoch na bezpe nostných mechanizmoch alebo astiach kotla:

Pred zapnutím kotla

• Otvorte prípadné kontrolné ventily nainštalované medzi kotlom a rozvodným zariadením.
• Skontrolujte tesnos spojení, i na nich nedochádza k úniku plynu, pri om postupujte opatrne a na kontrolu únikov

použite roztok mydlovej vody.
• Skontrolujte, i je v expanznej nádobe správny tlak (ozn. sez. 4.4)
• Napl te hydraulické zariadenia a zabezpe te úplné odvzdušnenie kotla a rozvodného zariadenia otvorením

odvzduš ovacieho ventilu, ktorý sa nachádza na kotle a prípadne pomocou odvzduš ovacích ventilov rozvodného
zariadenia. 

• Skontrolujte, i nedochádza k úniku vody na rozvodnom zariadení, v okruhu úžitkovej vody alebo na prípojkách, i
v kotli.

• Skontrolujte správnos zapojenia elektrického zariadenia a ú innos uzemnenia
• Skontrolujte, i hodnota tlaku a prietok plynu pre vykurovanie vyhovuje požiadavkám
• Skontrolujte, i v blízkosti kotla nie sú hor avé kvapaliny alebo iné hor avé materiály

Kontroly po as prevádzky

• Spotrebi  zapnite pod a popisu v sez. 1.3.
• Kontrolujte tesnos okruhu paliva a vodných rozvodných zariadení.
• Skontrolujte ú innos komína a odvodov vzduch-spaliny po as prevádzky kotla.
• Skontrolujte správnu cirkuláciu vody medzi kotlom a rozvodným zariadením.
• Skontrolujte správnu moduláciu plynového ventilu jednak vo fáze vykurovania, ako aj pri produkcii úžitkovej vody.
• Skontrolujte správne zapnutie kotla vykonaním nieko kých skúšok zapnutia a vypnutia, pomocou izbového termo-

statu alebo dia kového asového ovláda a.
• Skontrolujte, i spotreba paliva, ktorá je na po ítadle, zodpovedá spotrebe uvedenej v tabu ke s technickými údajmi

v sez. 4.4.
• Skontrolujte, i sa bez vykurovania horák správne zapáli po otvorení kohútika teplej úžitkovej vody. Skontrolujte, i

po as prevádzky vykurovania sa pri otvorení kohútika s teplou vodou zastaví cirkulátor vykurovania a i je produkcia
teplej úžitkovej vody správna.

• Skontrolujte správne naprogramovanie parametrov a vykonajte prípadné úpravy pod a Vášho želania (kompen-
za ná krivka, výkon, teploty a pod.).

3.3 Údržba

Pravidelná kontrola

Aby sa funk nos a ú innos spotrebi a udržala dlhú dobu, je nevyhnutné, aby kvalifikový pracovník vykonával v pravi-
delných intervaloch nasledujúce kontroly:

• Ovládacie a bezpe nostné prvky (plynový ventil, prietokomer, termostaty a pod.) musia fungova správne.
• Okruh odvodu spalín musí by dokonale ú inný.

(Kotol s hermetickou komorou: ventilátor, sníma  tlaku a pod. - Hermetická komora musí by nepriepustná: tesnenia,
tesnenia káblov at .)
(Kotol s otvorenou komorou: antirefoleur, termostat spalín a pod.)

• Potrubia a koncovka vzduch-spaliny musia by bez prekážok a nesmú na nich by úniky
• Horák a výmenník musia by isté a bez usadenín. Pri prípadnom istení nepoužívajte chemické prostriedky alebo

oce ové kefy.
• Elektróda musí by bez usadením a musí by umiestnená správne.
• Plynové a vodovodné prípojky musia by zabezpe ené proti únikom.
• Tlak vody v rozvodnom zariadení za studena musí by približne 1 bar; ak tlak nezodpovedá, upravte ho na túto ho-

dnotu.
• erpadlo cirkulácie nesmie by zablokované.
• Expanzná nádrž musí by naplnená.
• Prietok a tlak plynu musia zodpoveda údajom uvedeným v príslušných tabu kách.

A
Pláš, ovládací panel a vonkajšie asti kotla môžete o isti mäkkou vlhkou handrou, namo enou prípadne vo
vode s istiacim prostriedkom. Vyhýbajte sa používaniu abrazívnych istiacich prostriedkov a rozpúšadiel.
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Otvorenie pláša

Aby ste otvorili pláš kotla:

1. Odskrutkujte skrutky A (pozri obr. 23).
2. Oto te pláš (pozri obr. 23).
3. Nadvihnite pláš.

B
Pred vykonaním akéhoko vek úkonu vnútri kotla odpojte elektrické napájanie a zatvorte plynový kohút na
prívode

obr. 23 - Otvorenie pláša

Analýza spa ovania

Na hornej asti kotla sú dve miesta kontroly, jedno pre spaliny, druhé pre vzduch. Aby ste mohli odobra vzorky, treba:

1. Otvori uzatváracie vie ko výstupu vzduchu/spalín;
2. Vsunú sondy až na doraz;
3. Skontrolova, i je bezpe nostný ventil zapojený k zvodu;
4. Aktivova režim TEST;
5. Po ka 10 minút, aby sa kotol dostal do stabilnej prevádzky;
6. Vykona meranie.

obr. 24 - Analýza spalín

1 = Spaliny
2 = Vzduch
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3.4 Riešenie problémov

Diagnostika

Kotol je vybavený moderným systémom na autodiagnostiku. V prípade chyby innosti kotla bude blika displej spolu so
symbolom chyby ( as 11 - obr. 1) indikujúc kód chyby.

Existujú chyby, ktoré spôsobujú stále zablokovanie (ozna ené písmenom “A”): aby sa kotol vrátil do normálnej pre-
vádzky, sta í stla i tla idlo RESET  ( as 6 - obr. 1) na 1 sekundu alebo pomocou RESET na dia kovom asovom
ovláda i (doplnkový), ak je nainštalovaný; ak kotol neobnoví prevádzku, je nutné odstráni chybu, ktorá bude indikovaná
prostredníctvom svetelných kontroliek.

Iné chyby spôsobujú do asné zablokovanie kotla (ozna ené písmenom “F”), pri om sa innos kotla obnoví automaticky
ihne  potom, o sa hodnota vráti na normálnu prevádzkovú hodnotu kotla.

Tabu ka chýb

Tabu ka. 5 - Zoznam chýb

Kód
chyby

Chyba Možná prí ina Riešenie

A01 Horák sa nezapálil

Neprivádza sa plyn
Skontrolujte, i je prívod plynu do kotla rovnomerný a 
i sú rúrky odvzdušnené

Chyba zapa ovacej a kontrolnej 
elektródy

Skontrolujte káblové zapojenie elektródy, i je 
správne umiestnená a i na nich nie sú usadeniny

Poškodený plynový ventil Skontrolujte a vyme te plynový ventil

Príliš nízky výkon zapa ovania Nastavte zapa ovací výkon

A02
Signál prítomnosti plame a
so zhasnutým horákom

Chyba elektródy Skontrolujte káblové zapojenie ioniza nej elektródy

Chyba karty Skontrolujte kartu

A03 Ochranný zásah pri prehriatí

Poškodený senzor vykurovania
Skontrolujte správne umiestnenie a innos senzora 
vykurovania

Voda v zariadení necirkuluje Skontrolujte cirkulátor

Rozvodné zariadenie je 
zavzdušnené

Odvzdušnite rozvodný systém

F05
Sníma  tlaku vzduchu 
(nezatvorí kontakty do 20 
sek. od aktivácie ventilátora)

Otvorený kontakt sníma a vzdu-
chu

Skontrolujte káble

Nesprávne zapojenie káblov k 
sníma u tlaku

Skontrolujte ventilátor

Nesprávna clona Skontrolujte sníma  tlaku

Nesprávne rozmery komína 
alebo jeho upchatie

Vyme te clonu

A06
Po fáze zapálenia nie je 
prítomný plame

Nízky tlak v plynovom zariadení Skontrolujte tlak plynu

Úprava nastavenia minimál-
neho tlaku horáka

Skontrolujte tlaky

F10
Chyba senzora na vstupe do 
rozvodného zariadenia 1

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie alebo vyme te sen-
zor

Káblovanie v skrate

Prerušené káble

F11
Chyba senzora úžitkovej 
vody

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie alebo vyme te sen-
zor

Káblovanie v skrate

Prerušené káble

F14
Chyba senzora na vstupe do 
rozvodného zariadenia 2

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie alebo vyme te sen-
zor

Káblovanie v skrate

Prerušené káble

F34
Napäjacie napätie nižšie ako 
170V.

Problémy s elektrickou sieou Skontrolujte elektrickú sie

F35
Nesprávna frekvencia v 
elektrickej sieti

Problémy s elektrickou sieou Skontrolujte elektrickú sie
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F37
Nesprávny tlak vody v zaria-
dení

Príliš nízky tlak Napl te zariadenie

Sníma  tlaku vody nie je 
zapojený alebo je poškodený

Skontrolujte senzor

A41 Umiestnenie senzorov
Senzor na vstupe alebo senzor 
úžitkovej vody sa odpojil od 
rúrky

Skontrolujte správne umiestnenie a innos senzorov

F42 Chyba senzora vykurovania Poškodený senzor Vyme te senzor

F43 Ochranný zásah výmenníka.

Voda v zariadení  necirkuluje Skontrolujte cirkulátor

Rozvodné zariadenie je 
zavzdušnené

Odvzdušnite rozvodný systém

F50 Chyba na ventile modureg Prerušené káble Skontrolujte káble

Kód
chyby

Chyba Možná prí ina Riešenie
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4. Charakteristiky a technické údaje

4.1 Rozmery a prípojky

obr. 25 - Rozmery a prípojky

1 = Vstup do rozvodného zariadenia vykurovania
2 = Výstup úžitkovej vody
3 = Vstup plynu
4 = Vstup úžitkovej vody
5 = Spätný tok z rozvodného zariadenia vykurovania
6 = Vypustenie bezpe nostného ventilu
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4.2 Všeobecný poh ad a hlavné asti

obr. 26 - Všeobecný poh ad

5 Hermetická komora 
7 Vstup plynu 
8 Výstup úžitkovej vody
9 Vstup úžitkovej vody 
10 Vstup do rozvodného zariadenia 
11 Spätný tok z rozvodného zariadenia 
14 Bezpe nostný ventil 
16 Ventilátor 
19 Spa ovacia komora 
20 Skupina horákov 
21 Hlavná tryska 
22 Horák
26 Izola ný materiál spa ovacej komory 
27 Medený výmenník pre vykurovanie a teplú

úžitkovú vodu

28 Spa ovacia komora 
29 Zbera  na výstupe spalín 
32 Cirkulátor vykurovania 
36 Automatický odvzduš ova
38 Prietokomer 
42 Teplotná sonda úžitkovaj vody 
43 Sníma  tlaku vzduchu
44 Plynový ventil 
56 Expanzná nádrž 
74 Kohút na naplnenie rozvodného zariadenia
81 Zapa ovacia a snímacia elektróda
114 Sníma  tlaku vody
187 clona spalín
278 Dvojitý senzor (Bezpe nos + Vykurovanie)
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4.3 Hydraulický okruh

obr. 27 - Hydraulický okruh

5 Hermetická komora 
7 Vstup plynu 
8 Výstup úžitkovej vody
9 Vstup úžitkovej vody 
10 Vstup do rozvodného zariadenia 
11 Spätný tok z rozvodného zariadenia 
14 Bezpe nostný ventil 
16 Ventilátor 
20 Skupina horákov 
27 Medený výmenník pre vykurovanie a teplú

úžitkovú vodu
29 Zbera  na výstupe spalín 
32 Cirkulátor vykurovania 

38 Prietokomer 
42 Teplotná sonda úžitkovej vody 
43 Sníma  tlaku vzduchu
44 Plynový ventil 
56 Expanzná nádrž 
74 Kohút na naplnenie rozvodného zariadenia
81 Zapa ovacia a snímacia elektróda
114 Sníma  tlaku vody
187 clona spalín
278 Dvojitý senzor (Bezpe nos + Vykurovanie)
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4.4 Tabu ka s technickými údajmi
Na pravej clone sa uvádza skratka, ktorá je aj na štítku s technickými údajmi.

Údaj Jednotka Hodnota

Max. tepelný výkon kW 25.8 (Q)

Minimálny tepelný výkon kW 8.3 (Q)

Max. tepelný výkon vykurovania kW 24.0 (P)

Minimálny tepelný výkon vykurovania kW 7.2 (P)

Max. tepelný výkon úžitkovej vody kW 24.0

Min. tepelný výkon úžitkovej vody kW 7.2

Trysky horáka G20 po et x 11 x 1.35

Tlak plynu napájania G20 mbar 20

Max. tlak za plynovým ventilom (G20) mbar 12.0

Minimálny tlak za plynovým ventilom (G20) mbar 1.5

Max. prietok plynu G20 m3/h 2.73

Min. prietok plynu G20 m3/h 0.88

Trysky horáka G31 po et x 11 x 0.79

Tlak plynu napájania G31 mbar 37

Maximálny tlak za plynovým ventilom (G31) mbar 35.0

Minimálny tlak za plynovým ventilom (G31) mbar 5.0

Max. prietok plynu G31 kg/h 2.00

Min. prietok plynu G31 kg/h 0.65

Trieda ú innosti pod a smernice 92/42 EHS -

Trieda emisií NOx - 3 (<150 mg/kWh) (NOx)

Max. pracovný tlak pri vykurovaní bar 3 (PMS)

Min. pracovný tlak pri vykurovaní bar 0.8

Max. teplota pri vykurovaní °C 90 (tmax)

Objem vody pri vykurovaní litre 1.0

Objem expanznej nádoby vykurovania litre 7

Tlak preplnenia expanznej nádrže vykurovania bar 1

Maximálny pracovný tlak pri produkcii úžitkovej vody bar 9 (PMW)

Minimálny pracovný tlak pri produkcii úžitkovej vody bar 0.25

Objem úžitkovej vody litre 0.3

Prietok úžitkovej vody t 25°C l/min 13.7

Prietok úžitkovej vody t 30°C l/min 11.4 (D)

Stupe  ochrany IP X5D

Napätie elektrickej siete V/Hz 230V/50Hz

Elektrický príkon W 110

Elektrický príkon pri produkcii úžitkovej vody W 40

Hmotnos prázdneho kotla kg 32

Druh spotrebi a C12-C22-C32-C42-C52-C62-

C72-C82-B22

PIN CE 0461BS0898
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4.5 Diagramy

Diagramy tlak - výkon

A Skvapalnený plyn
B METÁN

Straty náplne/výtla nej výšky cirkulátorov

A Straty náplne kotla
1 - 2 - 3 Rýchlos cirkulátora

�

�

!

"

#

$

%

&

'

(

! &!! ")!!! ")&!! #)!!! ���*+,-.

��*/01
#
2.

�

$

#

"



DOMItech F 24

136 SK
cod. 3540L110  -  10/2007  (Rev. 00)

4.6 Elektrická schéma

obr. 28 - Elektrická schéma

A
Pozor: Pred zapojením izbového termostatu alebo dia kového asového ovláda a, odstrá te prepojenie
na svorkovnici.

Popis

16 Ventilátor
32 Cirkulátor vykurovania
38 Prietokomer
42 Senzor teploty úžitkovej vody
43 Sníma  tlaku vzduchu
44 Plynový ventil
47 Ventil Modureg

72 Izbový termostat
81 Elektróda zapa ovania/kontroly
114 Sníma  tlaku vody
139 Dia kový asový ovláda  (OpenTherm)
278 Dvojitý senzor (Bezpe nos + Vykurovanie)
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