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Dùle‡ité všeobecné pokyny k pou‡ití
Kotel pou‡ívejte pouze podle jeho urèení a dbejte všech 
pokynù, upozornìní a dalších údajù, které jsou uvedeny 
v tomto návodu k obsluze. Údr‡bu a opravy smí 
provádìt pouze oprávnìní a vyškolení pracovníci.
Kotel provozujte pouze v kombinacích, s pøíslušenstvím 
a náhradními díly, které jsou uvedeny v tomto návodu 
k obsluze. Jiné kombinace, pøíslušenství a náhradní díly 
pou‡ívejte pouze tehdy, kdy‡ je to výslovnì stanoveno 
pro urèité pou‡ití a nedojde pøitom ke sní‡ení 
výkonových a bezpeènostních parametrù.

Právo na technické zmìny vyhrazeno!
Vzhledem ke stálému technickému vývoji se mohou 
obrázky, pracovní postupy a technické údaje, uvedené 
v tomto návodu, mírnì lišit od skuteènosti.
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Vá‡ení zákazníci,

plynový kondenzaèní kotel Logamax plus 
GB122-11/19/24/24K firmy Buderus je zkonstruován 
a vyroben na základì nejnovìjších technologických 
poznatkù a bezpeènostnì technických pravidel.
Pøitom byl kladen zvláštní dùraz také na zabezpeèení 
pohodlné obsluhy.
K optimálnímu bezpeènému a hospodárnému 
pou‡ívání kotle tak, aby minimálnì zatì‡ovalo ‡ivotní 
prostøedí, Vám doporuèujeme dodr‡ovat bezpeènostní 
a další pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu 
k obsluze.

1 Bezpeènostní pokyny
APOZOR!

Pøi zápachu plynu:

1. Nepou‡ívejte otevøený oheò! Nekuøte!
2. Zabraòte tvoøení jisker!

Nemanipulujte s elektrickými spínaèi 
a zástrèkami, rovnì‡ nepou‡ívejte telefon 
nebo zvonek!

3. Zavøete hlavní plynový uzávìr!
4. Otevøete okna a dveøe!
5. Varujte obyvatele domu a opus…te budovu!
6. Plynárenský podnik nebo topenáøskou firmu 

zavolejte z místa mimo budovu!

IUPOZORNÌNÍ!
V jiných pøípadech hrozícího nebezpeèí ihned 
zavøete hlavní plynový uzávìr a vypnìte 
elektrické napájení zaøízení kotelny, napø. hlavní 
vypínaè vytápìcího zaøízení pøed kotelnou. 

2 Prostor instalace 
kotle/kotelna

APOZOR!
Otvory pro pøívod a odvod vzduchu se nesmí 
zmenšovat ani uzavírat.

APOZOR!
Snadno zápalné materiály nebo kapaliny se 
nesmí skladovat ani pou‡ívat v blízkosti kotle.

IUPOZORNÌNÍ!
Aby se zabránilo poškození kotle, je nutné 
vylouèit zneèištìní spalovacího vzduchu 
halogenovými uhlovodíky (které jsou obsa‡eny 
napø. ve sprejích, rozpouštìdlech, èisticích 
prostøedcích, barvách a lepidlech) a silnou 
prašností. Prostor instalace kotle musí být 
dobøe vìtraný a chránìn pøed mrazem.

3 Práce na otopném zaøízení
APOZOR!

Montá‡ní práce vèetnì pøívodu paliva a odvodu 
spalin, první uvedení do provozu, elektrické 
pøipojení kotle stejnì jako údr‡bu a opravy smí 
provádìt pouze odborná firma. Práce 
na èástech zaøízení, kterými se pøivádí plyn, smí 
provádìt pouze firma, která k tomu má 
pøíslušné oprávnìní.

IUPOZORNÌNÍ!
Èištìní a údr‡bu je tøeba provádìt jedenkrát 
roènì! Pøitom je nutné zkontrolovat, zda celé 
zaøízení pracuje bez závad. Zjištìné nedostatky 
je tøeba neodkladnì odstranit. 

Doporuèujeme uzavøít servisní smlouvu s odbornou 
topenáøskou firmou.

4 Instruktá‡ o funkci 
a obsluze zaøízení

Zhotovitel je povinný seznámit provozovatele 
vytápìcího zaøízení s jeho funkcí a obsluhou a pøedat 
mu veškeré technické podklady.
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5 Uvedení do provozu

5.1 Provozní pøipravenost

Postupujte také podle návodu k obsluze 
regulaèního pøístroje!

5.1.1 Kontrola tlaku vody
� Otevøete kryt obslu‡ného panelu.
� Zkontrolujte tlak vody (obr. 1, poz. 1).

Optimální plnicí tlak èiní 1,0 a‡ 1,2 bar, 
max. pøípustný tlak vody je 1,5 bar.

Pøi tlaku ni‡ším ne‡ 1,0 bar proveïte opatøení popsaná 
v odstavci "Plnìní otopného systému", jinak postupujte 
dále podle kapitoly 5.1.3 "Nastavení teplot".

Plnìní otopného systému

APOZOR!
Plynový kondenzaèní kotel se ještì nesmí 
zapnout.

K plnìní otopného systému je tøeba pou‡ít 
neupravenou vodu z vodovodu.
� Hadici naplnìnou vodou nasaïte na plnicí 

a vypouštìcí kohout (obr. 2) a kohout otevøete 
ètyøhranným klíèem (souèást dodávky kotle).

Obr. 1 Ukazatel tlaku

Obr. 2 Plnìní otopného systému
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� Tøícestný ventil (obr. 3) nastavte do støední polohy.
To se provede tak, ‡e posunete páku na tøícestném 
ventilu šroubovákem nebo podobným náøadím 
vpravo a zatlaèíte.

� Otevøete uzavírací kohouty na pøípojích výstupu 
a zpáteèky (obr. 4, poz. 1 a 2).

� Otevøete vodovodní kohout a naplòte systém na tlak 
1,0 - 1,2 bar (obr. 5, poz. 1).
Max. tlak vody èiní 1,5 bar.

� Zavøete vodovodní kohout a plnicí a vypouštìcí 
kohout na kotli.

Obr. 3 Tøícestný ventil

Obr. 4 Uzavírací

Obr. 5 Ukazatel tlaku
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5.1.2 Odvzdušnìní otopného okruhu
� Otevøete rychlouzávìry (obr. 6, poz. 1) a sejmìte 

víko hoøákové komory.

� Aby mohl uniknout zbývající vzduch, povolte o jednu 
otáèku víèko na automatickém odvzdušòovacím 
ventilu (obr. 7).

� Kdyby následkem odvzdušnìní poklesl tlak 
v systému, doplòte vodu.

� Zaøízení odvzdušnìte otevøením odvzdušòovacích 
ventilù na otopných tìlesech.

� Opìt namontujte víko hoøákové komory.
� Stáhnìte hadici z plnicího a vypouštìcího kohoutu, 

odšroubujte hadicovou koncovku a našroubujte 
víèko.

IUPOZORNÌNÍ!
Pøi èasté ztrátì vody nechte zjistit odbornou 
firmou pøíèinu a závadu odstranit.

Obr. 6 Sejmutí víka hoøákové komory

Obr. 7 Automatický odvzdušòovací ventil
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5.1.3 Nastavení teplot
� Na regulaèním pøístroji nastavte teplotu výstupu 

(obr. 8, poz. 6) (viz tab. 1).
� Na regulaèním pøístroji (obr. 8, poz. 3) nastavte 

teplotu TUV pro kotel Logamax plus GB122-24K 
s integrovaným ohøevem TUV (viz tab. 2).
Pro úsporu energie (bez funkce dr‡ení teploty) 
nastavte regulaèní pøístroj (obr. 8, poz. 3) do polohy 
pro studený start "1".
Výstupní teplota je pøitom 60 °C.

� Teplotu TUV u kotle Logamax plus GB122 s vnìjším 
zásobníkovým ohøívaèem nastavte na regulaèním 
pøístroji (obr. 8, poz. 3) pou‡itím údajù z tabulky 3.

� Prostorovou teplotu nastavte na regulaèním pøístroji 
nebo na dálkovém ovládání na nejvyšší hodnotu.

� Otevøete plynový uzavírací kohout: zatlaète a otoète 
ho vlevo o 90° (obr. 8, poz. 4).

� Sí…ový vypínaè (obr. 8, poz. 1) nastavte do polohy "I". 
Kotel zahájí startovací program a po cca 30 s se 
zapálí hoøák.

� Zavøete kryt obslu‡ného panelu.
� Prostorovou teplotu nastavte na regulaèním pøístroji 

nebo na dálkovém ovládání na ‡ádanou hodnotu.

Obr. 8 Obslu‡ný panel, ukazatel tlaku, plynový uzavírací 
kohout, ukazatel teploty

* Základní nastavení: nastavení na regulaèním pøístroji Logamatic a na obslu‡ném panelu UBA, specifická danému 
otopnému systému, nechte provést odbornou firmou.

Tab. 1 Výstupní teplota
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Regulaèní pøístroj Oblast pou‡ití Poloha regulátoru/výstupní teplota

Logamatic
RC, ERC,
4111

Podlahové vytápìní
Radiátorové vytápìní

13 (50 °C, max. nastavení z výroby podlahové 
vytápìní)*

17 (75 °C, min. nastavení z výroby radiátorové 
vytápìní)*

Regulátor teploty zap./vyp., 
24 V

Radiátorové vytápìní 15 (62 °C, novostavba) a‡
10 (90 °C, stará stavba)
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Tab. 2 Teplota TUV u kotle Logamax plus GB122-24K

Tab. 3 Teplota TUV v externím zásobníku

5.2 Paliva
Zemní plyn, zkapalnìný plyn.

5.3 Nebezpeèí zamrznutí otopného 
systému

Pøi nebezpeèí zamrznutí otopného systému:
� Otevøete kryt obslu‡ného panelu.
� Otevøete kryt 2. obslu‡né roviny (obr. 9, poz. 1).
� Spínaè nastavte do polohy "2" (doba dobìhu 

èerpadla 24 h) (obr. 9, poz. 5).
� Zavøete kryt 2. obslu‡né roviny a obslu‡ného panelu.

Obr. 9 2. obslu‡ná rovina

Poloha regulátoru Udr‡ovací teplota TUV [°C] Výstupní teplota [°C]

1 – 60

2 – 60

3 40 40

4 43 43

5 46 46

6 49 49

7 52 52

8 55 55

9 58 58

10 60 60

Oblast pou‡ití Poloha regulátoru Teplota TUV v externím zásobníku

malý komfort, malé tepelné ztráty 1 27 °C

støední komfort, støední tepelné ztráty 5 41 °C

optimální komfort, normální tepelné ztráty 10 60 °C
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5.4 Provozní a poruchová signalizace 
(tab. 4)

Provozní stav nebo pøípadná porucha se zobrazují na 
displeji (obr. 10, poz. 4). Signalizace sestává ze dvou 
znakù. Po stisknutí servisního tlaèítka (obr. 10, poz. 3) 
se zobrazí druhý znak. 

Veškerou signalizaci, která není uvedena v tabulce 4, 
byste si mìli poznamenat. Jedná se o poruchy, k jejich‡ 
odstranìní byste mìli pøivolat odbornou firmu.

Obr. 10 Provozní a poruchová signalizace

* Po tøech startovacích pokusech bliká.

Tab. 4 Provozní a poruchová signalizace
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Indikace Indikace po stisknutí 
servisního tlaèítka

Význam Odstranìní

0 A, H, L, P, U, Y Kotel je pøipraven k provozu

6* A Hoøák se nezapálil Stisknìte resetovací tlaèítko (obr. 10, 
poz. 2). Nenastartuje-li hoøák po 
vícenásobném resetování, pøivolejte 
odbornou firmu.

-. H Normální otopný provoz

=. H Normální ohøev TUV
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6 Odstavení z provozu
� Otevøete kryt obslu‡ného panelu.
� Sí…ový vypínaè (obr. 11, poz. 1) nastavte do 

polohy "0".
� Zavøete plynový uzavírací kohout: otáèením vpravo 

(obr. 11, poz. 2).
� Zavøete kryt obslu‡ného panelu.
� Pøi delší nepøítomnosti zavøete také pøívod vody.

Nebezpeèí zamrznutí otopného systému

� Sí…ový vypínaè nastavte do polohy "I" a plynový 
uzavírací kohout nechte otevøený.

� Na regulaèním pøístroji nebo na dálkovém ovládání 
nastavte prostorovou teplotu na nejni‡ší hodnotu 
nebo na ochranu proti zamrznutí.

IUPOZORNÌNÍ!
Kdyby se mìl otopný systém odstavit úplnì 
z provozu pøi nebezpeèí zamrznutí, musí se 
z celého systému vypustit voda. 

Nemrznoucí pøísady do vody se nesmí 
pou‡ívat.

Obr. 11 Sí…ový vypínaè, plynový uzavírací kohout
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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.

Buderus tepelná technika Praha, spol. s r.o.
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