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Dùle‡ité všeobecné pokyny pro pou‡ívání

Pøístroj pou‡ívat jen pro stanovené úèely a v souladu 
s pokyny k obsluze. Údr‡bu a opravy provádìt 
prostøednictvím autorizovaných odborníkù.

Pøístroj provozovat jen v kombinacích a jen 
s pøíslušenstvím a náhradními díly, které jsou uvedeny 
v pokynech pro obsluhu. Jiné kombinace, pøíslušenství 
a díly podléhající rychlému opotøebení pou‡ívat jen 
tehdy, jestli‡e jsou tyto výslovnì urèené pro toto pou‡ití 
a neovlivòují charakteristiku výkonu, ani po‡adavky na 
bezpeènost.
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Vá‡ená zákaznice, vá‡ený zákazníku,

plynové kondenzaèní kotle s vysokohodnotným 
spalováním Logamax plus GB022-24/24K jsou 
konstruované a vyrobené podle nejnovìjších 
technologických poznatkù.
Velký dùraz se pøitom kladl na jednoduchost 
obsluhování.

Pro optimálnì bezpeèné, hospodárné a ekologické 
pou‡ívání zaøízení Vám doporuèujeme dodr‡ovat 
bezpeènostní pokyny a návod k pou‡ití.

1 Bezpeènostní pokyny

V jiných pøípadech nebezpeèí uzavøít hlavní uzávìr 
plynu a zaøízení odpojit od elektrické sítì, napø. 
nouzovým vypínaèem vytápìní pøed prostorem 
umístìní kotle.

2 Prostor umístìní/kotelna

3 Práce na pøístroji pro vytápìní

Doporuèujeme Vám uzavøít smlouvu na provádìní 
údr‡by s odbornou firmou.

4 Obsluha
Odborný pracovník dostateènì informuje u‡ivatele 
v rozsahu provozu a obsluhy vytápìcího zaøízení a 
pøedá k dispozici technická data.

5 Údr‡ba
Údr‡bu a èištìní pøístroje je tøeba provádìt minimálnì 
jedenkrát za rok.

Pøi zápachu plynu:
1) †ádný otevøený oheò! Nekouøit!
2) Zamezit tvorbì jisker!

Nepou‡ívat elektrické vypínaèe, telefon 
nebo dveøní zvonek! 
Nedotýkati se sí…ových zástrèek!

3) Uzavøít hlavní uzávìr plynu!
4) Otevøít okna a dveøe!
5) Varovat obyvatele objektu a objekt 

opustit!
6) Z prostoru mimo objekt vyrozumìt 

dodavatele plynu, nebo odbornou 
topenáøskou firmu!

POZOR!

Otvory pøívodu vzduchu a vìtrání nesmí být 
zmenšovány nebo uzavøeny.

POZOR!

Vznìtlivé materiály nebo kapaliny nesmí být 
v blízkosti topného kotle skladovány ani 
pou‡ívány.

UPOZORNÌNÍ

Pro zamezení škod na vytápìcím zaøízení je 
tøeba zamezit zneèištìní spalovacího 
vzduchu halogenovanými uhlovodíky (napø. 
spreje, øedidla a èistící prostøedky, barvy a 
lepidla), jako‡ i silnou tvorbou prašnosti. 
Místo, kde je pøístroj instalován, musí být 
dostateènì vìtráno a chránìno proti mrazu.

POZOR!
Montá‡, pøipojen pøívodu plynu a odvodu 
spalin, první uvedení do provozu, pøipojení 
k elektrické síti a údr‡ba smí být provádìna 
výhradnì autorizovaným odborným pra-
covníkem. 

Práce na dílech vedení plynu smí být 
provádìny pouze autorizovaným odborným 
pracovníkem.

UPOZORNÌNÍ

Údr‡bu a èištìní pøístroje je tøeba provádìt 
minimálnì jedenkrát za rok. Zároveò bude 
zkontrolováno, zda pøístroj funguje bez 
závad. Nedostatky je tøeba ihned odstranit. 
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6 Uvedení do provozu
Prosím, vìnujte pozornost také návodu k obsluze 
regulaèního pøístroje!

6.1 Kontrola tlaku vody
Aktuální tlak v zaøízení kontrolujte na manometru 
tlaku pod pøístrojem vytápìní. Optimální plnící tlak 
èiní 1,5 bar.

6.2 Doplnìní a odvzdušnìní vytápìcího 
zaøízení

Vytápìcí zaøízení plnit pouze èistou vodou 
z vodovodního øadu.

Pøístroj odstavit z provozu pøepnutím provozního 
vypínaèe do polohy "0" (obr. 1, poz. 1).

U Single pøístroje:
Na vodovodní kohout pøipojit hadici a nechat vytékat 
vodu a‡ hadice nebude obsahovat ‡ádný vzduch.
Vodovodní kohout uzavøít.

Hadici pøipojit na plnící kohout pøístroje (obr. 2).

Vodovodní kohout otevøít naplno a plnící kohout jen 
zèásti. Tímto zpùsobem bude vytápìcí zaøízení 
plnìno správnì.
Zaøízení naplnit na tlak asi 1,5 bar a poté plnící kohout 
uzavøít.
Všechny odvzdušòovací ventily v zaøízení od spodu 
nahoru otevøít a uzavøít, tak‡e se veškerý vzduch ve 
vytápìcím zaøízení mù‡e odlouèit.
Je-li vytápìcí zaøízení odvzdušnìno, zkontrolovat na 
displeji tlak. Je-li tlak ni‡ší ne‡ 1.0 bar, je tøeba pøístroj 
doplnit tak, jak je výše popsáno.
Vodovodní kohout uzavøít.

POZOR!

V tuto chvíli nesmí být pøístroj spuštìn.

POZOR!

Jako topného media není povoleno pou‡ití 
nemrznoucích smìsí! 

Obr. 1 DBA - sí…ový vypínaè

1

Obr. 2 Plnìní Single pøístroje

POZOR!

Odvzdušnìní vytápìcího zaøízení je dùle‡ité. 
Je-li vytápìcí zaøízení plnìno zvolna, 
shroma‡ïuje se veškerý vzduch v nejvyšším 
bodu vytápìcího zaøízení.
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Uzavøít plnící kohout pøístroje.
Odpojit hadici.

U kombi pøístroje:
Otevøít údr‡bové kohouty na pøipojení výstupu a 
zpáteèky.
Oba oddìlovací kohouty otevøít (obr. 3) a zaøízení 
plnit na tlak 1,0 - 1,5 bar.
Oba oddìlovací kohouty uzavøít.
Všechny odvzdušòovací ventily v zaøízení od spodu 
nahoru otevøít a uzavøít, tak‡e se veškerý vzduch ve 
vytápìcím zaøízení mù‡e odlouèit.
Je-li vytápìcí zaøízení zcela odvzdušnìno, 
zkontrolovat tlak na analogovém manometru tlaku. 
Je-li tlak ni‡ší ne‡ 1.0 bar, je tøeba pøístroj doplnit tak, 
jak je výše popsáno.

6.3 Nastavení na DBA
Topný pøístroj je vybaven DBA. DBA je spínací centrálou 
pro topný pøístroj. Umo‡òuje obsluhu pøístroje, veškerá 
nastavení, napø. nastavení teploty teplé vody.

Na DBA se nacházejí následující elementy:

Provozní vypínaè

Obsluhou provozního vypínaèe (obr. 4, poz. 1) mù‡e být 
zapnut nebo vypnut pøívod el. proudu do pøístroje.

Tlaèítko reset B
Kdy‡ je na displeji indikován blikající kód poruchy, je 
mo‡né pøístroj pou‡itím tlaèítka reset (obr. 4, poz. 3) 
opìtovnì nastartovat.

Obr. 3 Plnìní kombi pøístroje (oddìlovací kohouty)

POZNÁMKA

Musí-li však být vytápìcí zaøízení 
doplòováno èasto, jedná se mo‡ná o ztrátu 
vody. Informujte Vaši odbornou firmu.

Obr. 4 DBA

poz. 1: Provozní vypínaè
poz. 2: Tlaèítko reset
poz. 3: Tlaèítko servis
poz. 4: Displej
poz. 5: Tlaèítko šipky nahoru
poz. 6: Tlaèítko menu
poz. 7: Tlaèítko šipky dolu

1

2

3

4

5

6

7

UPOZORNÌNÍ

Topný pøístroj mù‡e být resetován je tehdy, 
kdy‡ je na displeji indikován blikající kód 
poruchy.
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Tlaèítko servis A
Po stisknutí tlaèítka servis (obr. 4, poz. 4) bì‡í topný 
pøístroj v servisním provozu (obr. 5).

Displej

Na displeji (obr. 4, poz. 2) budou zobrazena všechna 
nastavení a indikovány kódy poruch (obr. 6).

Tlaèítko menu E
Nastavení topného kotle mù‡e být na DBA pomocí 
tlaèítka E, C tlaèítka a D tlaèítka (obr. 4, poz. 5, 6 
a 7) prolistováno. Viz menu 2: "Nastavení" na stranì 7.

6.3.1 Provozní nastavení

Nastavení provozu TUV:
Tlaèítkem Menu "E" (obr. 4, poz. 6) nastavte 
po‡adovaný zpùsob provozu ohøevu teplé u‡itkové 
vody (viz. tab. 1 a menu 2: "Nastavení" na stranì 7).

Nastavení po‡adované teploty TUV:
Tlaèítkem Menu "E" (obr. 4, poz. 6) nastavte 
po‡adovaný zpùsob provozu ohøevu teplé u‡itkové 
vody (viz. tab. 2 a menu 2: "Nastavení" na stranì 7).

Nastavení provozu vytápìní:
Tlaèítkem Menu "E" (obr. 4, poz. 6) nastavte 
po‡adovaný zpùsob provozu vytápìní (viz. tab. 3 a 
menu 2: "Nastavení" na stranì 7).

Nastavení teploty výstupní vody pro vytápìní:
Tlaèítkem Menu "E" (obr. 4, poz. 6) nastavte 
po‡adovanou teplotu výstupní vody pro vytápìní 
(viz. tab. 4 a menu 2: "Nastavení" na stranì 7).

Obr. 5 DBA se symbolem maticového klíèe v servisní poloze

Obr. 6 DBA - nastavení menu

Nastavení Význam

H - ECO / 
Studený start

Minimální komfort, úspora energie 
a  zamezení zanášení výmìníku.

Kotel je v provozu jen bìhem 
odbìru teplé u‡itkové vody.

I - Komfort / 
Teplý start

Maximální komfort a krátké 
èekání na TUV.

Tab. 1 Nastavení odbìru TUV

Nastavení Jednotky Význam

40 ... 60 °C Po‡adovaná teplota teplé 
u‡itkové vody.

Tab. 2 Nastavení teploty TUV

Nastavení Význam

K Vytápìní zapnuto

L Vytápìní vypnuto (letní provoz)

Probíhá pouze ohøev TUV.

Tab. 3 Nastavení provozu vytápìní

Nastavení Jednotky Význam

30 ... 90 °C Po‡adovaná teplota výstupní 
vody pro vytápìní.

Tab. 4 Nastavení po‡adované teploty výstupní vody pro 
vytápìní
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Menu normální provoz

1 [24] Aktuálnì zmìøená teplota výstupu vytápìní ve °C.

2 D-Tlaèítko podr‡et stisknuté.

3 [00] Aktuální prùtok teplé vody v litrech/minutu.

4 Pokraèovat s menu normální provoz? Ano → Krok 6

Ne → Krok 5

5 D-Tlaèítko uvolnit. → Krok 1

6 C-Tlaèítko podr‡et stisknuté.

7 [0h] Provozní kódy. Viz také tab. 5. 
V tomto pøípadì: Pøístroj je v provozní pøipravenosti. Není ‡ádný po‡adavek tepla.

→ Krok 4

Menu 1 Normální provoz

Menu nastavení

1 [24] Aktuálnì zmìøená teplota výstupu vytápìní ve °C

2 Menu nastavení otevøít? Ano → Krok 3

Ne → Krok 1

3 E-Tlaèítko 1 x stisknout. → Krok 4

4 Je kotel v Kombi provedení? Ano → Krok 5

Ne → Krok 9

5 [pr# (H / I) Zpùsob provozu teplé vody. Jakmile je na displeji indikováno [pr#, mù‡e být 
aktuální zpùsob provozu teplé vody odeèten, nebo podle potøeby nastaven.

6 Nastavení zpùsobu provozu teplé vody? Ano → Krok 7

Ne → Krok 8

7 Jedním-nebo vícenásobným stisknutím tlaèítek D a C mù‡e být provoz teplé vody zapnut nebo 
vypnut.
[pr# (H) : Provoz TUV na ECO, [pr# (I) : Provoz TUV na "teplý start".

8 E-Tlaèítko 1 x stisknout.

9 [60> Nastavená teplota teplé vody ve °C. Jakmile je na displeji indikováno [60),

bude mo‡né teplotu teplé vody odeèíst, nebo podle potøeby nastavit.

10 Nastavit teplotu teplé vody? Ano → Krok 11

Ne → Krok 12

11 Ni‡ší: D-Tlaèítkem nastavit ni‡ší teplotu teplé vody.

Vyšší: C-Tlaèítkem nastavit vyšší teplotu teplé vody.

12 E-Tlaèítko 1 x stisknout.

13 [pr' (K / L) Zpùsob provozu vytápìní. Jakmile je na displeji indikováno [pr', bude mo‡né 
aktuální provoz otopu odeèíst, nebo podle potøeby nastavit.

14 Nastavení provozu otopu? Ano → Krok 15

Ne → Krok 16

15 Jedním nebo vícenásobným stisknutím tlaèítek D a C-mù‡e být provoz otopu zapnut nebo

vypnut. [pr. (K) : Provoz otopu zapnut, [pr; (L) : Provoz otopu vypnut.

16 E-Tlaèítko 1 x stisknout.

17 [80. Nastavená teplota výstupu vytápìní ve °C. Jakmile je na displeji indikováno [80.,

bude mo‡né teplotu výstupu vytápìní odeèíst, nebo podle potøeby nastavit.

Menu 2 Nastavení
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6.4 Provozní pøipravenost a poruchová hlášení
Tlaèítkem C-je mo‡né sledovat provozní stav a jsou 
vidìt hlášené poruchy.

Kdy‡ není indikovaný kód uveden v tab. 5, je potøeba se 
obrátit na radu k odborníkovi.

18 Nastavení teploty výstupu vytápìní? Ano → Krok 19

Ne → Krok 20

19 Ni‡ší: D-tlaèítkem sní‡it teplotu výstupní otopné vody.

Vyšší: C-tlaèítkem zvýšit teplotu výstupní otopné vody.

20 Nebylo ‡ádné tlaèítko v èinnosti déle ne‡ 10 sekund, nebo byl pøívod proudu pøerušen? Ano → Krok 22

Ne → Krok 21

21 E-Tlaèítko 1 x stisknout.

22 Eventuální zmìny nastavení jsou nyní potvrzeny. → Krok 1

Menu nastavení

Menu 2 Nastavení

Údaje na displeji po 
stisknutí tlaèítka C Popis Opatøení

0A, 0C, 0E, 0H, 0L, 0U, 0Y Pøístroj je v provozní pøipravenosti

6A Nezapaluje hoøák. Stisknout tlaèítko B reset (obr. 4, poz. 3). V pøípadì, ‡e po 
vícenásobném stisknutí tlaèítka reset hoøák nezapálí,  je tøeba 
se obrátit na radu k odborníkovi.

-H Pøístroj v provozu pro vytápìní Optimální komfort pøi 60 °C

=H Pøístroj v provozu pro teplou vodu

Tab. 5 Provozní pøipravenost a poruchová hlášení
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7 Odstávka z provozu

7.1 Odstávka z provozu obecnì
Provozní vypínaè nastavit do polohy “0” (obr. 4, 
poz. 1).

Kohout uzávìru plynu uzavøít ve smìru chodu 
hodinových ruèièek (obr. 8, poz. 1).

7.2 Vypuštìní vytápìcího zaøízení
Vytápìcí pøístroj odstavit z provozu podle 
odstavce 7.1.

U Single pøístroje:
Na plnící a vypouštìcí kohout pøístroje pøipojit hadici 
(obr. 9).
Plnící a vypouštìcí kohout zcela otevøít. Tímto 
zpùsobem bude vytápìcí zaøízení správnì 
vypuštìno.
Všechny odvzdušòovací ventily v zaøízení od spodu 
nahoru otevøít a uzavøít, tak‡e bude všechna voda 
z vytápìcího zaøízení vypuštìna.
Plnící a vypouštìcí kohout topného kotle uzavøít.
Odpojit hadici.
Na plnící a vypouštìcí kohout namontovat uzavírací 
krytku.

Obr. 7 DBA – Provozní vypínaè

1

Obr. 8 Kohout uzávìru plynu
poz. 1: Kohout uzávìru plynu zavø
poz. 2: Kohout uzávìru plynu otevø

1 2

Obr. 9 Vypuštìní Single pøístroje
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U Kombi pøístroje:
Kohouty pod manometrem otevøít (obr. 10), tak‡e 
bude všechna voda z vytápìcího zaøízení vypuštìna.
Kohouty opìt uzavøít.
Všechny odvzdušòovací ventily v zaøízení od spodu 
nahoru otevøít a uzavøít, tak‡e bude všechna voda 
z vytápìcího zaøízení vypuštìna.

7.3 Nebezpeèí zamrznutí
Nebezpeèí zamrznutí pøístroj

Vytápìcí pøístroj je automaticky chránìn proti 
zamrznutí. V pøípadì poklesu teploty vody pod 7 °C, 
bude pøístroj automaticky spuštìn.

Nebezpeèí zamrznutí otopného systému
Regulátor teploty v prostoru nastavit na 16 °C. 
Pro další informace viz návod k obsluze regulaèního 
pøístroje.

Obr. 10 Vypuštìní kombi pøístroje

POZOR!

Vytápìcí zaøízení, není-li v provozu pøi 
mrazu, mù‡e zamrznout. Vypus…te proto 
z vytápìcího zaøízení všechnu otopnou 
vodu.

POZOR!

Jako topného media není povoleno pou‡ití 
nemrznoucích smìsí!
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Odborná firma pro vytápìní:
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Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.

Prùmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štìrboholy

Tel : (+420) 272 191 111
Fax : (+420) 272 700 618
http://www.buderus.cz
E-Mail: info@buderus.cz
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Buderus, Váš spolehlivý partner.
Špièková technologie vytápìní vy‡aduje profesionální instalaci a údr‡bu.

Buderus proto dodává kompletní program exkluzivnì pøes odborné topenáøské firmy.
Zeptejte se jich na techniku vytápìní.
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