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Návod pro instalaci

 

Plynov˘ teplovodní kombinovan˘ závûsn˘ kotel

 

ZE/ZWE 24-3 MF A…
ZE/ZWE 28-3 MF A…

   

4389-1.2/G

Junkers
Bosch Gruppe

 

Pro Va‰i bezpeãnost

 

JestliÏe ucítíte zápach plynu:
• Uzavfiete plynov˘ kohout 
• Nemanipulujte s elektrick˘mi vypínaãi
• Uhaste otevfiené ohnû
• Otevfiete okna 
• Zavolejte okamÏitû odbornou firmu nebo 

plynárenskou sluÏbu (spoleãnost )
Obsluhu smí provádût pouze pouãená a pro‰kolená 
dospûlá osoba.
Neskladujte a nepouÏívejte hofilavé nebo vznûtlivé 
materiály v blízkosti ohfiívaãe.

 

Pfied montáÏí je nutné vzít v úvahu následující 
upozornûní:

 

• bezchybná funkce ohfiívaãe je zaruãena pouze pfii 
dodrÏení tohoto instalaãního návodu.

• zajistûte pro instalaci kotle a koufiovodu projekt a 
stavební povolení

• zajistûte tlakovou zkou‰ku tûsnosti plynového 
pfiívodu odbornou montáÏní nebo plynárenskou 
firmou

• instalaci a montáÏ kotle smí provést pouze 
odborná autorizovaná firma s oprávnûním 
JUNKERS, jejíÏ mechanici jsou povini se 
prokázat platn˘m servisním prÛkazem

• seznamte se pfied prvním spu‰tûním kotle s 
návodem pro obsluhu
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Bezpeãnostní pokyny

 

Pfii zápachu plynu:

 

– Uzavfiít plynov˘ kohout
– Otevfiít okna
– Nemanipulovat s elektrick˘mi vypínaãi
– Uhasit otevfiené ohnû
– Ihned zavolat plynárenskou pohotovostní sluÏbu 

Doporuãujeme Vám pro tento pfiípad pfiedem 
zjistit telefonní ãíslo pohotovostní plynárenské 
sluÏby a pfiipsat si jej k Va‰im tísÀov˘m 
telefonním ãíslÛm.

 

Pfii zápachu spalin:

 

– Odstavit pfiístroj z provozu
– Otevfiít okna a dvefie a dÛkladnû vyvûtrat
– Nahlásit únik spalin Va‰emu smluvnímu 

servisnímu místu. Do odborné prohlídky odtahu 
spalin (a v pfiípadû nutnosti i pfiístroje) se pfiístroj 
nesmí pouÏívat .

 

Pfii poÏáru pfiístroje:

 

– Uzavfiít plynov˘ kohout pfiístroje
– Dle moÏnosti odstavit pfiístroj z provozu.
– Odpojit pfiístroj od el. sítû
– Uhasit oheÀ hasícím pfiístrojem prá‰kov˘m nebo 

snûhov˘m. 

 

Pfiístroje na tekuté plyny smí b˘t ha‰eny pouze 
prá‰kov˘m hasícím pfiístrojem.

Prostfiedí s nebezpeãím poÏáru

 

V˘bu‰né a snadno vznûtlivé látky, látky jeÏ mohou 
vytvofiit prostfiedí s nebezpeãím poÏáru prachÛ, 
kapalin a nebo látky jeÏ mohou vytvofiit prostfiedí s 
nebezpeãím v˘buchu hofilav˘ch plynÛ a par se 
nesmí skladovat a pouÏívat v blízkosti pfiístroje.
V pfiípadû práce s nátûrov˘mi hmotami, lepidly 
apod., je nutno odstavit na pfiechodnou dobu pfiístroj 
z provozu, odpojit pfiístroj od el. sítû a uzavfiít 
plynov˘ kohout. Po dobu prací a dobu nutnou 
k dostateãnému vyvûtrání musí b˘t toto odstavení 
viditelnû oznaãeno, aby nemohlo dojít 
k nechtûnému opûtovnému spu‰tûní pfiístroje.

 

Pfii zatopení pfiístroje vodou:

 

– Uzavfiít plynov˘ kohout pfiístroje
– Odstavit pfiístroj z provozu.
– Odpojit pfiístroj od el. sítû
Po obnovení podmínek pfiístupu ke spotfiebiãi a 
moÏnosti jeho vysu‰ení a vyãi‰tûní objednejte 
odbornou prohlídku a vysu‰ení u Va‰eho 
odborného servisního místa JUNKERS.

 

Po zatopení vodou nesmí b˘t pfiístroj bez 
pfiedchozího odborného o‰etfiení servisním 
mechanikem JUNKERS uveden do provozu.

MontáÏ

 

MontáÏ a instalaci pfiístroje smí provádût pouze 
pro‰kolení pracovníci uznaného servisního místa 
BOSCH - JUNKERS. MontáÏní pracovník je 
povinen svoji odbornost a zpÛsobilost doloÏit 
provozovateli (uÏivateli), servisním prÛkazem 
JUNKERS.

 

Obsluha

 

Pfiístroj smí obsluhovat pouze osoba pouãená a 
seznámená s tímto návodem na obsluhu, v rozsahu 
daném úvodním pouãením odborn˘m servisním 
pracovníkem pfii uvádûní kotle do provozu. Obsluhu 
nesmí provádût osoby nezletilé, nepouãené a bez 
znalostí tohoto návodu. Mûnit parametry pfiístroje 
prvky obsluhy, nastavené odborn˘m servisním 
pracovníkem pfii uvádûní pfiístroje do provozu, se 
nedoporuãuje. Je zakázáno jak˘mkoliv zpÛsobem 
manipulovat s prvky pro nastavení parametrÛ kotle, 
které jsou pfiístupny po demontáÏi krytu a s kter˘mi 
je oprávnûn manipulovat v˘hradnû odborn˘ servis. 
RovnûÏ je zakázáno jak˘mkoliv zpÛsobem 
upravovat nebo mûnit funkci dílÛ a celkÛ kotle. 
Vûtrací otvory pro pfiívod vzduchu nesmí b˘t zakryty 
nebo zmen‰eny. âásti odtahového zafiízení nesmûjí 
b˘t mûnûny nebo upravovány.
NedodrÏením tûchto pokynÛ pfii provozu kotle po 
dobu jeho pfiedpokládané Ïivotnosti mÛÏe dojít k 
pfiedvídatelnému nebezpeãí ohroÏení bezpeãnosti 
provozu plynového spotfiebiãe.

 

ÚdrÏba a opravy

 

Spotfiebiã nevyÏaduje provádûní dozoru bûhem 
provozu.
Na základû zákona ã. 133/1985 Sb. a na základû 
vyhlá‰ky 21 MV/1996 Sb., §17, jsou upraveny 
povinnosti uÏivatele a to jak fyzické, tak právnické 
osoby:

– UdrÏovat spotfiebiã v bezpeãném a provozu-
schopném stavu.

– Zajistit pravidelné ãi‰tûní a kontrolu spotfiebiãe 
plynného paliva, koufiovodu a komínu.

Pro splnûní tûchto podmínek je nutné zajistit 
pravidelné roãní prohlídky odborn˘m servisním 
místem JUNKERS, nejlépe na základû uzavfiené 
servisní smlouvy o údrÏbû a opravách spotfiebiãe.
Opravy spotfiebiãe vyjma v˘mûny snadno 
demontovateln˘ch ovládacích knoflíkÛ smí provádût 
pouze odbornû pro‰kolen˘ servisní mechanik 
JUNKERS s platn˘m servisním prÛkazem a
k opravám smí pouÏít pouze originálních dílÛ 
JUNKERS.

 

Pokyny pro pfiepravu a skladování

 

Pfiepravovat kotel je  moÏno pouze v originálním 
balení a v poloze vyznaãené na obalu. Pfiepravovat 
a skladovat lze kotel pfii  teplotách vy‰‰ích neÏ 0 °C.



 

4 492 CZ

 

3

 

OBSAH

 

strana

 

1 Údaje o plynovém kotli 5

 

2 Popis plynového kotle 5

 

2.1 Pfiíslu‰enství pro pfiipojení /viz ceník/ 5
2.2 V˘klad typového oznaãování 5
2.3 Konstrukce kotle 6
2.4 Elektrické propojení 8

 

3 TECHNICKÉ ÚDAJE 9

 

4 Místo instalace 10

 

5 Pfiedpisy a normy 10

 

6 Instalace 11

 

6.1 V‰eobecné pokyny 11
6.2 Pfiipojovací rozmûry 14
6.3 MontáÏ nástûnného kotle a 

demontáÏ kotle 15
6.4 Elektrické pfiipojení 16
6.5 Pfiipojení regulátoru topení 17

 

7 Uvedení do provozu s nastavením 
ze závodu 18

 

8 Nastavení nástûnného kotle na místní 
podmínky topného systému 21

 

8.1 Vyrovnávací expanzní nádoba 21
8.2 Nastavení max. teploty pro nábûhov˘ 

okruh topného systému 21
8.3 Diagram ãerpadla 21
8.4 Druh zapojení ãerpadla pfii topném 

provozu 22
8.5 Nastavení topného v˘konu 23
8.6 Nastavení hystereze spínání 24
8.7 Nastavení spínání rozdílu teploty /∆t/ 24
8.8 Nastavení plynu 25
8.9 Zvût‰ení prÛtoãného mnoÏství TUV 28
8.10 Pfiestavba na jin˘ druh plynu 

ZE/ZWE 24-3… 29

 

9 ÚdrÏba 30

 

10 P¤EHLED KODOVÉHO OZNAâENÍ 
PORUCHOV¯CH STAVÒ 31

 

11 HODNOTY NASTAVOVÁNÍ P¤ETLAKU 
NA TRYSKÁCH 32

 

12 PrÛtoãné mnoÏství plynu l/min 
Zemní plyn 33

 

13 Pfiepoãty v˘hfievnosti 33



 

4

 

4 492 CZ



 

4 492 CZ

 

5

 

1 Údaje o plynovém kotli

 

Prohlá‰ení o shodû dle âSN

 

Kotel odpovídá platn˘m poÏadavkÛm evropsk˘ch 
Smûrnic 90/396 EGW, 92/42/EGW, 89/336/EGW, 
nafiízení vlády 177 Sb. a popisu konstrukce 
uvedeném v Osvûdãení konstrukãního vzoru.

 

2 Popis plynového kotle

 

• závûsn˘ plynov˘ kotel 

 

EUROSTAR

 

 pro vytápûní 
a pfiípravu TUV

• vícefunkãní displej
• automatické zapalování
• dva volitelné reÏimy pfiípravy TUV
• v˘kon spojitû regulovan˘, hofiák pro v‰echny 

druhy plynu
• kotel je zcela zaji‰tûn pomocí fiídící jednotky 

s ionizaãním hlídáním plamene a 
elektromagnetick˘mi ventily.

• urãen pro montáÏ na stûnu, nezávisl˘ v provozu 
na pfiipojení do komína a na velikosti prostoru své 
instalace /vyjímka D 3.1 a D3.2/ koncentrické 
napojení trubicemi odvodu spalin a pfiívodu 
spalovacího vzduchu

• trval˘ obûh min. mnoÏství obûhové vody není pro 
kotel poÏadován

• havarijní ãidlo a kotlov˘ termostat topné vody pro 
otápûní

• pojistn˘ teplotní omezovaã v okruh 24 V ss
• obûhové ãerpadlo se samoodvzdu‰Àovacím 

ventilem
• automatick˘ rychl˘ odvzdu‰Àovaã na nejvy‰‰ím 

místû kotle, expanzní nádoba, pojistn˘ ventil 
topné vody, manometr, ãerpadlo

• ventilátor v okruhu odvodu spalin
• elektronická regulace s pfiednostní pfiípravou 

TUV
• nastavení teploty odbebírané TUV
• montáÏní pfiipojovací deska

 

2.1 Pfiíslu‰enství pro pfiipojení /viz ceník/

 

• servisní sada pro montáÏ pod omítku
• servisní sada pro montáÏ nad omítku
• vestaviteln˘ modul ekvitermní regulace fiízen˘ 

povûtrnostními vlivy
• regulace topného systému pro více topn˘ch vûtví
• vestavitelné spínací hodiny
• systém odvodu spalin

 

2.2 V˘klad typového oznaãování

 

Z kotel pro ústfiední topení
W kombinovan˘ ohfiev TUV
E obchodní oznaãení EUROSTAR
24-3 jmenovit˘ v˘kon 24 kW
28-3 jmenovit˘ v˘kon 28 kW
MF multifunkãní displej
A nezávisl˘ na vzduchu v prostoru své instalace 

provedení TURBO
23 zemní plyn H
31 kapaln˘ plyn (30 nebo 50 mbar)
S … ãíslování dle provedení pro region urãení
Typové oznaãení je doplnûno znakem druhu plynu. 
Je tím urãena skupina plynÛ podle DVGW G 260.

Registraãní ãíslo 
v˘robku :
ZE/ZWE 24/28-3 MF AE CE 0085 AS 0001

Kategorie :
ZE/ZWE 24-3…
ZE/ZWE 28-3…

II 

 

2H3+

 

I 

 

2H

 

Druh provedení
podle âSN
podle EN 483 C

 

42

 

, C

 

32

 

, C

 

12

 

, C

 

82

 

, B

 

32

 

ZE/ZWE 24 - 3 MF A 23
31

S …

ZE/ZWE 28 - 3 MF A 23 S …

Oznaãení Wobbe index Skupina plynÛ

23  14 kWh/m

 

3

 

 zemní plyn a naftové 
plyny skupiny H

31 9,4 kWh/m

 

3

 

 propan/butan
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2.3 Konstrukce kotle

obr. 2
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Legenda k obrázku 2
3 mûfiící nátrubek pro pfietlak plynu na tryskách
4 elektronická fiídící jednotka kotle
6 pojistn˘ teplotní omezovaã tepelného 

v˘mûníku
6.3 tepelné ãidlo TUV, termistor NTC (ZWE)
7 mûfiící nátrubek pro pfiipojovací pfietlak plynu
8.1 manometr
11 zkratovací potrubí
13 montáÏní pfiipojovací deska
14 sifon pro jímání úkapÛ poj. ventilÛ 
15 pojistn˘ ventil
18 dvouotáãkové ãerpadlo s odluãovaãem 

vzduchu
20 expanzní nádoba
26 ventil pro doplnûní dusíku v expanzní nádobû
27 automatick˘ odvzdu‰Àovaã
29 hlavní trysky
30 hofiák
32 elektroda hlídání plamene
33 zapalovací elektroda
34 potrubí TUV (ZWE)
35 kombinovan˘ v˘mûník pro topnou vodu a 

pfiípravu TUV (ZWE)
36 teplotní ãidlo v nábûhovém okruhu topení, 

NTC termistor
43 nábûhov˘ okruh topení
44 v˘stup TUV (ZWE)
45 pfiívod plynu
46 pfiívod studené vody (ZWE)
47 vratn˘ okruh topení
48 odpadní sifon na úkapy
52 plynov˘ elmag. ventil 1
52.1 plynov˘ elmag. ventil 2

53 regulátor pfietlaku plynu
55 sítko
56 plynová armatura
57 talífi hlavního ventilu
61 tlaãítko odblokování poruchového stavu
63 nastavovací ‰roub pro max. mnoÏství plynu
64 nastavovací ‰roub pro min. mnoÏství plynu
68 regulaãní elektromagnet plynové cesty
69 regulaãní ventil
90 Venturiho d˘za (ZWE)
93 regulátor mnoÏství TUV (ZWE)
94 membrána (ZWE)
95 táhlo se spínací kladkou (ZWE)
96 mikrospinaã (ZWE)
97 ventil pro mnoÏství TUV (ZWE)
98 vodní armatura (ZWE)
135 hlavní spinaã
136 kotlov˘ termostat
185 zpûtná klapka (ZWE)
220 ochrann˘ ko‰
221 odvod spalin a pfiívod spalovacího vzduchu
224 snímání tlakového rozdílu proudûní spalin
226 ventilátor
228 diferenãní tlakov˘ spínaã
229 spalovací komora
310 teplotní regulace TUV (ZWE)
317 multifunkãní displej
363 kontrolka ZAP/VYP
365 servisní tlaãítko kominíka
366 servisní tlaãítko
367 tlaãítko provozu „ECO“
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2.4 Elektrické propojení 

obr. 3

 

4.1 startovací transformátor
6 pojistn˘ teplotní omezovaã tepelného 

v˘mûníku-STB
6.3 teplotní ãidlo TUV, termistorové - NTC- (ZWE)
18 obûhové ãerpadlo
32 ionizaãní elektroda
33 zapalovací elektroda
36 teplotní ãidlo nábûhového okruhu 
52 elmag. ventil 1
52.1 elmag. ventil 2
56 plynová armatura CE 426
61 odblokovací tlaãítko poruchového stavu
68 regulaãní elmagnet. ventil
96 mikrospínaã (ZWE)
135 hlavní vypínaã
151 pojistka 2,5 A pomalá, 230 V
153 transformátor
161 propojovací mÛstek pro blokování systému
226 ventilátor
228 diferenãní tlakov˘ spínaã
300 kódovací zástrãka

302 pfiipojení ochranného vodiãe
303 svorky pro NTC ãidlo zásobníku TUV
310 teplotní regulátor nastavení TUV
312 pojistka 1.6 A pomalá
313 pojistka 0,5 A pomalá
314 zástrãková li‰ta pro vestaviteln˘ regulátor
314 b zástrãková li‰ta pro modul RAM
315 zástrãková li‰ta pro regulátory JUNKERS
317 vícefunkãní displej
318 zástrãková li‰ta pro spínací hodiny
319 zástrãková li‰ta pro termostat zásobníku TUV
325 plo‰n˘ spoj
328 svorkovnice 230 Vst
328.1 propojovací mÛstek pro dvoubodovou 

regulaci
329 zástrãková li‰ta pro pfiíslu‰enství LSM 4
363 kontrolka provozu hofiáku
364 kontrolka ZAP/VYP
365 servisní tlaãítko kominíka
366 servisní tlaãítko
367 tlaãítko „ECO“

6.3

314b

319

4130-4.5/O
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3 TECHNICKÉ ÚDAJE

 

Kombinované nástûnné kotle jsou odzkou‰eny autorizovanou osobou AO202 a je na nû vydáno 
prohlá‰ení o shodû s harmonizovan˘mi normami.

 

*hodnoty pro tekut˘ plyn jsou o 15% niÏ‰í

 

Typ pfiístroje 

 

Jedn. ZWE 24… ZWE 28 …

 

V¯KON
Topn˘ okruh

 

Jmenovit˘ v˘kon (nastaviteln˘) kW 24,0* 28,0*
Jmenovit˘ pfiíkon kW 26,7* 31,1*
Minimální v˘kon kW 8,0* 8,0*
Minimální pfiíkon kW 8,8* 8,8*

 

Pfiíprava teplé vody

 

Jmenovit˘ v˘kon (plynulá regulace) kW 8,0-24,0 8,0-28,0
Jmenovit˘ pfiíkon kW 26,7 31,1

 

SPOT¤EBA PLYNU - HODNOTY

 

Vytápûní
Zemní plyn (H

 

UB

 

 = 9,4 kWh/m

 

3

 

 ) m

 

3

 

 /h 2,8 3,3
Propan (H

 

UB

 

 = 14 kWh/kg) kg/h 2,1 –
Pfiíprava teplé vody
Zemní plyn (H

 

UB

 

 = 9,4 kWh/ m

 

3

 

 ) m

 

3

 

 /h 2,8 3,3
Propan (H

 

UB

 

 = 14 kWh/kg) kg/h 2,1 –

 

P¤IPOJOVACÍ P¤ETLAK PLYNU

 

Zemní plyn mbar 30/50 30/50
Propan mbar 20 20

 

EXPANZNÍ NÁDOBA

 

Celkov˘ objem l 11 11
Plnící pfietlak bar 0,75 0,75

 

TOPN¯ OKRUH

 

Jmenovit˘ prÛtok vody pfii 

 

∆

 

 t = 29 °C l/hod
Minimální potfiebn˘ pfietlak vody bar 0,3 0,3
Max. v˘stupní teplota topné vody °C 90 90
Max. pfiípustn˘ provozní pfietlak bar 3,0 3,0

 

P¤ÍPRAVA TEPLÉ UèITKOVÉ VODY

 

MnoÏství TUV l/min 3-8 3,5-8,0
Teplota TUV °C 60-40 60-40
Max. pfiípustn˘ pfietlak vody bar 10 10
Min. pfietlak pfiívodu vody bar 0,2 0,2

 

HODNOTY SPALIN

 

PoÏadovan˘ tah mbar 0 0
MnoÏství zplodin na v˘stupu
pfii jmenovitém v˘konu kg/hod 61 71
z toho: CO % 0,0020 0,0020

CO

 

2

 

% 5 5
NO

 

x

 

mg/m

 

3

 

195 195
Teplota spalin (pfii jmenovitém v˘konu) °C 140 140

 

EL. P¤IPOJENÍ

 

Napûtí V stfi.(50Hz) 230 230
Jmenovit˘ pfiíkon W 160 160
StupeÀ krytí IP X 4 D X 4 D

 

ROZMùRY

 

V˘‰ka / ‰ífika / hloubka mm 850/510/360 850/510/360
Vnûj‰í prÛmûr odkoufiení mm 110 110

 

VÁHA

 

hmotnost bez obalu kg 60 60

 

V·EOBECNù

 

max. dopravované mnoÏství
pfii 

 

∆

 

 t= 20 °C l/h 1030 1200
zbytková dopravní v˘‰ka na síÈ,
vztaÏeno na max. dopravovan˘ v˘kon bar 0,17 0,17
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4 Místo instalace

 

Prostor pro instalaci

 

Pro zafiízení do 50 kW platí âSN EN 297 Kotle na 
plynná paliva pro ústfiední vytápûní 
Pfii vertikálním zpÛsobu odvodu spalin a pfiívodu 
spalovacího vzduchu respektujte âSN 386441.
Pfii instalaci v ‰achtách a lodÏiích respektujte 
Technická pravidla GAS G 800 01,
body 4.1 a 4.25 a 6.

 

Rozmûry pro vestavbu viz obr. 5

Spalovací vzduch 

 

K zábranû koroze musí b˘t spalovací vzduch prost˘ 
agresivních látek. Za silnû koroznû pÛsobící platí 
halogenované uhlovodíky, které obsahují chlorové 
nebo fluorové slouãeniny napfi. rozpou‰tûdla, barvy, 
lepidla a pohonné plyny sprejÛ a domácí ãistící 
prostfiedky.
Nejvy‰‰í povrchová teplota leÏí pod 85 °C. Tím 
nejsou podle âSN 06 1008 PoÏární ochrana pfii 
instalaci a pouÏívání tepeln˘ch spotfiebiãÛ a podle 
Technick˘ch pravidel TRGI nebo TRF nutná 
opatfiení pro hofilavé stavební materiály a vestavn˘ 
nábytek.

 

Pfiipojení kotle na rozvod kapalného plynu

 

Umístûní elmag. ventilu

 

obr. 4  

 

1 domovní pfiipojovací skfiín

Podle Podle âSN 38 6460 lze provozovat plynov˘ 
kotel v prostorách pod terénem je-li zabránûno 
pfiívodu plynu pfii vypnutí plynového spotfiebiãe 
elmag. ventilem v domovní skfiíni. V takov˘ch 
zafiízeních je tfieba pouÏít ventilátorov˘ modul 
LSM 4. Shora uvedené zapojení není nutné, má-li 
prostor instalace ventilaãní zafiízení obdobné jako v 
kotelnách.

 

5 Pfiedpisy a normy

 

Pfii plánování a instalaci topné soustavy je nutno 
dodrÏet v‰echny normy a pfiedpisy pro zapojení 
plynov˘ch spotfiebiãÛ, pitné vody, elektrick˘ch 
zafiízení a pfiipojení na komín platné v âR.
Nûkteré související normy a pfiedpisy:

Kotel má stupeÀ krytí IP X4D. MÛÏe b˘t instalován v 
koupelnách, um˘várnách a sprchách ve smyslu 
âSN 332135 ãást 1, pouze v zónách 2 a 3. BliÏ‰í 
vymezení zón viz obr. 2 aÏ 3 uvedené normy. 
MontáÏ nad vanou není dovolená.
âeské technické normy vztahující se k nafiízení 
vlády ã. 177/1997 Sb., kter˘mi se stanoví technické 
poÏadavky na spotfiebiãe plynn˘ch paliv:

 

âeská technická norma

 

Název

 

âSN 06 1008 PoÏární ochrana pfii instalaci a 
pouÏívání tepeln˘ch spotfiebiãÛ

âSN 38 6411 Nízkotlaké plynovody a pfiípojky
âSN 38 6441 Plynovody v budovách 
âSN 33 2180 Pfiipojování elektrick˘ch spotfiebiãÛ 

k elektrické síti 
âSN 33 0300 Druhy prostfiedí pro el. zafiízení 
âSN 73 4210 Pfiipojování spotfiebiãÛ paliv ke 

komínÛm
âSN EN 297 Kotle na plynná paliva pro ústfiední 

vytápûní, kotle provedení 
B11A,B11BS s atmosférick˘m 
hofiákem a s jmenovit˘m pfiíkonem 
nejv˘‰e 70 kW

âSN EN 549 PryÏové materiály pro tûsnûní a 
membrány pro spotfiebiãe plynn˘ch 
paliv a zafiízení pro plynná paliva

âSN EN 437 Zku‰ební plyny. Zku‰ební pfietlaky. 
Kategorie spotfiebiãÛ.

âSN EN 449 Spotfiebiãe spalující zkapalnûné 
uhlovodíkové plyny. Spotfiebiãe k 
vytápûní pro domácnost bez 
pfiipojení ke koufiovodu (vãetnû 
spotfiebiãÛ s difúzním katalytick˘m 
spalováním).

âSN EN 298 Automatiky hofiákÛ a spotfiebiãÛ 
plynn˘ch paliv s ventilátorem a bez 
ventilátoru.

âSN EN 126 Vícefunkãní regulátory pro 
spotfiebiãe plynn˘ch paliv

âSN EN 203-1 Spotfiebiãe plynn˘ch paliv pro 
provozy spoleãného stravování. 
âást 1: V‰eobecné poÏadavky na 
bezpeãnost.

âSN EN 203-2 Spotfiebiãe plynn˘ch paliv pro 
provozy spoleãného stravování. 
âást 2: Hospodárné vyuÏití energie
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6 Instalace

 

6.1 V‰eobecné pokyny

 

Pfied instalací závûsného plynového kotle je tfieba 
získat souhlasné stanovisko plynárenského 
podniku. Instalace, plynové i vodní napojení kotle, 
uvedení do provozu jakoÏ i silnoproudé napojení 
smí provádût pouze odborn˘ podnik pfiíslu‰ného 
oboru.
Pfied zapoãetím montáÏe vûnujte pozornost tûmto 
bodÛm:

– Zkontrolovat, zda souhlasí typ pouÏitého plynu se 
‰títkov˘m údajem kotle a provést kontrolu 
vstupního pfietlaku plynu v rozvodné síti. 
V pfiípadû zji‰tûní odchylky informujte Vá‰ 
plynárensk˘ závod.

– Propláchnout topn˘ systém za úãelem odstranûní 
moÏn˘ch neãistot a to v obou smûrech, pokud 
moÏno opakovanû.

K zábranû ‰kod na plynové armatufie zpÛsoben˘ch 
vysok˘m tlakem musí b˘t pfii tlakové zkou‰ce 
plynového potrubí bezpodmíneãnû uzavfieno 
potrubí ke kotli plynov˘m kohoutem 
/obr. 16,pol.172/.
Proveìte tlakovou zkou‰ku plynového potrubí ke 
kotli. Z dÛvodu zabránûní ‰kodám na plynové 
armatufie je nezbytné po tlakové zkou‰ce provést 
odlehãení tlaku v potrubí je‰tû pfied otevfiením 
plynového ventilu pfied kotlem.

– Po vybalení kotle papírov˘ obal a ostatní 
transportní ochranné prvky zlikvidujte do 
tfiídûného odpadu.

 

MontáÏní pfiipojovací deska

 

Pro snadnou montáÏ a demontáÏ kotle po 
instalaãních a stavebních úkonech, ochranu 
vnitfiních rozvodÛ kotle se na stûnu instaluje 
montáÏní deska. DodrÏením tohoto postupu se 
zabrání zneãi‰tûní kotle stavebními neãistotami a 
prachem.
Pfiipojení instalaãního potrubí bez montáÏní desky 
je nepfiípustné.
MontáÏní deska je vybavena pfiipojovacími 
armaturami pro topení, plyn a uÏitkovou vodu TUV.
Pro pfiipojení plynu je standartnû vybavena 
prÛchodkou - dvouvsuvkou o vnûj‰ím rozmûru 3/4", 
pro pfiipojení na 1/2" potrubí je moÏno 3/4" 
prÛchodku snadno vymûnit za pfiiloÏenou 1/2" 
prÛchodku, která je pfiibalena k montáÏní desce.
Tûsnûní pro pfiipojovací ‰roubení jsou zavû‰ena ve 
spodní ãásti vnitfiku dodaného kotle.
·rouby 6 x 50 mm a hmoÏdiny pro upevnûní 
montáÏní li‰ty jsou pfiiloÏeny v obalu montáÏní 
desky.

 

Pfiívod plynu

 

Stanovte svûtlosti potrubí podle Technick˘ch 
pravidel.
Pfied agregát nainstalujte plynov˘ uzavírací kohout, 
pfiípadnû regulaãní membránov˘ ventil.
Pro kapaln˘ plyn je moÏno objednat redukci R 1/2" 
na ERMETO 12 mm /obr. 6 pol.113 / pfiíslu‰enství ã. 
252.
Z bezpeãnostních dÛvodÛ dÛvodÛ, u kotlÛ 
umístûn˘ch pod úrovní terénu, musí b˘t u 
kapalného plynu zabudován regulaãní ventil tlaku 
s elektromagnetick˘m bezpeãnostním uzavíracím 
ventilem.

 

Pojistn˘ ventil

 

 /obr. 2, pol.15/ patfií do rozsahu 
dodávky kotle.

 

Sifon pro jímání úkapÛ

 

Toto pfiíslu‰enství fie‰í problém zachytávání úkapÛ 
pojistn˘ch ventilÛ topení a pfiívodu TUV.
Sifon pro jímání úkapÛ, se napojuje na odpadní 
potrubí.

âSN EN 625 Kotle pro ústfiední vytápûní. 
Zvlá‰tní poÏadavky na funkci 
ohfievu vody kombinovan˘ch kotlÛ 
pro domácnost o jmenovitém 
tepelném pfiíkonu nejv˘‰e 70 kW

âSN EN 297 Kotle ústfiedního topení na plynná 
paliva. Provedení B11 a B11BS s 
atmosférick˘mi hofiáky se 
jmenovit˘m topn˘m pfiíkonem 
nejv˘‰e 70 kW

âSN 
EN 377+A1

Maziva pro aplikaci v pfiístrojích a 
zafiízeních pouÏívajících hofilavé 
plyny kromû tûch, které jsou urãeny 
pro pouÏití v prÛmyslové v˘robû
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Plnûní a vypou‰tûní topného systému

 

Pro tyto operace je tfieba na vhodném a pfiístupném 
místû u kotle instalovat plnící a vypou‰tûcí kohouty.

 

Upevnûní agregátu

 

UpevÀovací ‰rouby, podloÏky a hmoÏdinky jsou 
pfiibaleny v obalu kotle, poloha otvorÛ pro uchycení 
je patrna z obr. 5.

 

Odtah spalin

 

Pro montáÏ odkoufiení je tfieba pfiipravit otvor v 
prÛmûru min. 120 min. dle obr. 5. Pfiívod 
elektroinstalaãních kabelÛ. Elektroinstalaãní kabely 
vyústûte v prostoru vymezeném dle obr. 5 poz. 338.

 

Paralelní spojení

 

Dva nebo tfii nástûnné kotle mohou pracovat 
paralelnû, v kaskádovém zapojení.
¤ízení takovéto soustavy je umoÏnûno kaskádov˘m 
fiadiãem TAS 21 a ekvitermním regulátorem 
závisl˘m na poãasí TA 21A1 nebo TA 213A1. 
Kaskádov˘ fiadiã TAS 21 nemÛÏe b˘t spojen s 
pokojov˘m termostatem TRQ 21, TRP 31 a nebo 
TR 100/200.

 

Topn˘ okruh

 

Kotel mÛÏe b˘t pouÏit pro v‰echny systémy topení 
teplou vodou. Jeho ekonomick˘ provoz je zaji‰Èován 
spojitû pracujícími regulátory JUNKERS :
Prostorové regulátory:

– TR 21

– TRQ 21

– TRP 31

– TR 100

– TR 200.

Pfiipojení spojitû pracujícího prostorového 
regulátoru TRP51 není moÏné.
Ekvitermní regulátory:

– TA 21 A

– TA 213 A

– TA 211 E.

Spínací hodiny:

– EU 3 T

– EU 8 T

– EU 2 D.

 

Pfii pouÏití regulátorÛ s beznapûÈov˘m 
kontaktem se vyfiadí funkce plynulé regulace 
v˘konu

 

Ekonomick˘ provoz topné soustavy lze zv˘‰it 
instalací termostatick˘ch ventilÛ na radiátorech.
Pokud je pouÏit prostorov˘ termostat, nesmûjí b˘t 
na radiátorech ve stejné místnosti namontovány 
termostatické ventily.
Minimální pfietlak topného okruhu je 0,3 bar,
u standartní topné soustavy se doporuãuje rozmezí 
0,5 aÏ 1,5 bar. Pfiesné údaje min. a max. pfietlaku 
topného okruhu oznámí odborn˘ pracovník pfii 
uvádûní kotle do prozu uÏivateli.
Nástûnn˘ kotel je vybaven v‰emi bezpeãnostními a 
regulaãními zafiízeními, které zabrání provozu kotle 
pfii nedostatku vody v topném okruhu.
Pro pfiípad jakékoliv havarijní situace s následkem 
pfiehfiátí kotle je kotel vybaven dvojím ji‰tûním proti 
vysok˘m teplotám topné vody.
Automatické odvzdu‰Àování kotle plovákov˘m 
samoovzdu‰Àovacím ventilem zjednodu‰uje provoz 
kotle a uvedení do provozu.

 

Otevfiené topné systémy a samotíÏné topné 
systémy

 

Pfii rekonstrukci stávajících otevfien˘ch topn˘ch 
systémÛ a samotíÏn˘ch topn˘ch systémÛ je nutné 
pfiebudovat tyto systémy na uzavfiené.

 

Nábûhov˘ a vratn˘ okruh topného systému

 

Doporuãuje se namontovat na nejniÏ‰ím místû 
systému odpou‰tûcí a plnící kohout topné vody.
RovnûÏ je doporuãeno namontovat pfied vstupem 
vratného okruhu do kotle filtr topné vody.

 

Potrubí a topná tûlesa

 

PouÏití pozinkovan˘ch potrubí se nedoporuãuje 
z dÛvodu moÏnosti v˘vinu plynÛ v topné vodû a 
následné korozi.

 

Ochranné prostfiedky proti zamrznutí a tûsnící 
prostfiedek potrubí.

 

V topn˘ch systémech s nepravideln˘m provozem, u 
kter˘ch je nebezpeãí zamrznutí, se doporuãuje 
pfiidat v pfiedepsaném pomûru do systému ochrann˘ 
prostfiedek „Antifrogen N“ nebo „Fritherm 90“.
Aby se zabránilo mechanickému po‰kození 
vnitfiních rozvodÛ je nutné vsadit do systému vodní 
filtr.
Tûsnících prostfiedek, kter˘ se pfiidává do topné 
vody, mÛÏe na základû praktick˘ch zku‰eností, vést 
k problémÛm /usazeniny v tepelném v˘mûníku/. Z 
tohoto dÛvodu jeho pouÏití nedoporuãujeme. 
·kody, které vzniknou pfiimísením tûsnících 
prostfiedkÛ do topné vody, nespadají do záruãních 
závad.
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Hluk proudûní vody v topném okruhu

 

Tyto hluky se mohou odstranit vestavbou 
automatického obtokového potrubí (bypasu).

 

Okruh ohfievu uÏitné vody

 

Teplota uÏitné vody na v˘stupu z kotle je 
nastavitelná od 40 do 60 °C.
Pfii pouÏití potrubí z plastÛ, je tfieba zafiadit kovové 
ãásti potrubí délky 1,5 m mezi plastové rozvody a 
montáÏní pfiipojovací desku kotle a to jak na stranû 
studené, tak i teplé vody.
V místû pfiipojení okruhu teplé uÏitné vody 
k montáÏní pfiipojovací desce se doporuãuje zafiadit 
pojistn˘ ventil TUV s jímaãem úkapÛ. 
Pro instalaci pod omítku je moÏno vyuÏít rohové 
‰roubení R1/2", které je moÏno objednat z nabídky 
pfiíslu‰enství kotle. RovnûÏ je moÏno objednat 
pfiíslu‰enství pro pfiipojení rozvodÛ TUV z mûdi na 
montáÏní pfiipojovací desku.
Spojitá regulace v˘konu nástûnného kotle 
automaticky reguluje v˘kon kotle v závislosti na 
odebíraném mnoÏství TUV a zaji‰Èuje rovnomûrnou 
teplotu teplé uÏitné vody na v˘stupu z kotle pro 
rÛzná prÛtoãná mnoÏství. Tím je moÏno pfiipojovat 
termostatické mísící baterie pro odbûrná místa TUV 
a nebo provozovat kotel v reÏimu ohfievu TUV i pfii 
kolísavém a nízkém vstupním pfietlaku uÏitné vody.

 

âerpadlo

 

âerpadlo má keramickou hfiídel, je vybaveno 
pojistkou proti nedostatku vody a dvoupolohov˘m 
pfiepínaãem rychlosti otáãek.

 

Start kotle pfii poÏadavku dodávky tepla do 
topného systému

 

Pfii kaÏdém startu kotle pfii poÏadavku dodávky tepla 
do topného systému setrvá nastavení v˘konu kotle 
na hodnotû „START“ po dobu 1,5 min.

 

Zajistûte plá‰t nástûnného kotle proti sejmutí

 

Z dÛvodÛ bezpeãnosti pfied úrazem elektrick˘m 
proudem je tfieba zajistit demontáÏ plá‰tû 
nepovolan˘mi osobami. K tomu je tfieba 
za‰roubovat ‰roub vlevo dole u západkové páãky. 
viz obr. 8.

 

Kryt pro zakrytí obsluÏného pole

 

Kryt k zakrytí obsluÏného pole kotle leÏí v obalu 
nástûnného kotle.

 

Pojistné prvky odtahu spalin

 

Kotel je vybaven automatickou ochrannou proti 
nesprávnému toku spalin. Tato pojistka nesmí b˘t 
odstranûna z provozu, nesmí b˘t neodbornû 
opravována, nesmí b˘t pro opravu pouÏito jin˘ch 
dílÛ neÏ JUNKERS a po opravû musí servisní 
pracovník vÏdy zkontrolovat její funkci.

 

Koufiovod musí b˘t po celé délce 
kontrolovateln˘ a ãistiteln˘.



14 4 492 CZ

6.2 Pfiipojovací rozmûry

obr. 5

obr. 6 MontáÏní pfiipojovací deska ve stavu 
dodání

obr. 7 MontáÏní pfiipojovací deska po montáÏi

13 montáÏní pfiipojovací deska
14 trycht˘fiovitá pachová uzávûra odpadu - sifon
43 nábûhov˘ okruh topného okruhu
47 vratn˘ okruh topného okruhu
101 oplá‰tûní
103 ãelní kryt ovládacího panelu
112 pfiipojovací nátrubek R 3/4" pro plyn/stav 

dodání z v˘roby/
114 pfiipojovací nátrubek R 1/2" pro studenou a 

teplou vodu (ZWE)
115 pfiipojovací nátrubek R 1/2" pro plyn / 

pfiiloÏen/
170 údrÏbové kohouty úhlové provedení / 

nábûhov˘, vratn˘ okruh/
171 pfiipojení v˘stupu teplé TUV, úhlové 

provedení (ZWE)
172 plynov˘ kohout pfiípadnû regulaãní 

membránov˘ ventil
173 napojení studené vody rohov˘ ventil (ZWE)
174 vypou‰tûcí ‰roub
320 pomocná závûsná li‰ta
338 poloha elektrického kabelu - v˘vod ze stûny

min.

100
min.

100

101

103

13
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7

240
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~
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6.3 MontáÏ nástûnného kotle a demontáÏ kotle

Sejmutí krytu nástûnného kotle

obr. 8

MontáÏ kotle
– vy‰roubujte vlevo dole ‰roub ➀, obû páãky stlaãte 

dozadu ➁, obvodov˘ plá‰t vyk˘vnûte smûrem 
dopfiedu a smûrem vzhÛru jej nadzdvihnûte ➂

– namontujte montáÏní pfiipojovací desku, 
uzavírací kohouty údrÏby, plynov˘ kohout, 
pfiipojovací pfiíslu‰enství pro studenou i teplou 
vodu a sifon pro jímání úkapÛ, obr. 7

– namontujte závûsné li‰ty (poz. 320) podle obr. 5

– propláchnûte topn˘ systém

– profouknûte plynové potrubí vedoucí ke kotli

– odstraÀte tûsnící zátky dole na kotli a na 
montáÏní desce

– vloÏte tûsnûní na odpovídající prÛchodky 
montáÏní pfiipojovací desky

– kotel je vnitfinû plnû propojen

– zavûste kotel a dotáhnûte ‰roubení

obr. 9  

15/1 v˘pustná trubka vody

– za‰roubujte v˘pustnou trubku 15/1 do pojistného 
ventilu obr. 9

– odzku‰ejte v‰echna ‰roubení na jejich tûsnost.

DemontáÏ kotle
– odpojit kotel od el. proudu

– uzavfiít pfiipojovací potrubí pfiívodu TUV a plynu

– uzavfiít vstup a v˘stup vody v systému topení

– vypustit vodu z kotle a odpojit kotel od montáÏní 
desky

– odmontovat odkoufiení

– od‰roubovat kotel ze zdi.

1

2

2

4 377-15.1 R

3
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6.4 Elektrické pfiipojení

Kabelové propojení 
Kotel je vnitfinû plnû propojen. V podstatû je nutno 
pfiístroj pouze pfiipojit na síÈ 230 V - 50 Hz a propojit 
s regulací, pfiiãemÏ síÈov˘ pfiípoj musí mít 
samostatné ji‰tûní. Kabely pfiipojte na pfiípojná 
místa v kotli dle obr. 10-14. Propojení a instalaãní 
práce se provádí v souladu s platn˘mi âSN. Fázov˘ 
vodiã se pfiipojuje na svorku L, nulov˘ vodiã na 
svorku N a ochrann˘ vodiã (zelenoÏlut˘) na svorku 
oznaãenou symbolem uzemnûní. Pokud se pro 
síÈové pfiipojení pouÏije kabel se zástrãkou, je nutné 
dodrÏet zásadu umístûní (pfii pohledu zepfiedu od 
kolíkÛ) fázového kabelu na prav˘ kolík, nulov˘ vodiã 
na lev˘ a ochrann˘ kolík. Souãasnû se doporuãuje 
provést kontrolu rozvodu v zásuvce.( Fáze vlevo, 
nulov˘ vodiã vpravo a ochrann˘ vodiã na ochranné 
svorce. Ochrann˘ vodiã nesmí b˘t pfieru‰en˘.)
V Ïádném pfiípadû nesmí b˘t kotel pfiipojen na 
rozdvojku a prodluÏovací kabel!
Pfii prÛchodu kabelÛ do skfiínû el. pfiipojení nevolte 
vût‰í otvor kabelov˘ch prÛchodek, jinak nedocílíte 
druh krytí IP pro stfiíkající vodu.
Práce provádûjte vÏdy pfii odpojeném napûtí.

obr. 10

– záslepku zespodu vyjmûte ➀

obr. 11

– vy‰roubujte ‰roub ➁ a kryt vytáhnûte smûrem 
dopfiedu ➂.

obr. 12

– stlaãte tahové odlehãení smûrem dolÛ ➃ a podle 
prÛfiezu kabelu upravte sefiíznutím prÛchodku ➄
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Pfiipojení sítû

obr. 13

– veìte kabel tahov˘m odlehãením a pfiipojte jej 
podle obr. 13

– nasaìte znovu tahové odlehãení a zajistûte kabel

6.5 Pfiipojení regulátoru topení
Nástûnn˘ kotel s regulátorem firmy JUNKERS.

obr. 14

Pfiipojení regulátoru fiízeného povûtrnostními vlivy 
typu TA 21 A, TA 213 A.
Napojení regulátorÛ TA 21 A1 a TA 213 A je moÏné 
pouze s pfiipojovacím modulem regulátoru typu 
RAM obj. ã. 8 747 207 141. Regulátory TA 21 A1 a 
TA 213 A1 jsou dodávány vãetnû modulu RAM.
K pfiipojení vestavného regulátoru TA 211E 
fiízeného povûtrnostnímy vlivy není tfieba modulu 
RAM.
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7 Uvedení do provozu s nastavením ze závodu 

obr. 15

8.1 manometr
14 Sifon pro jímání úkapÛ
15.1 pfiepadová trubice pojistného ventilu
61 tlaãítko deblokace poruchového stavu
135 hlavní vypínaã
136 kotlov˘ termostat
170 kohouty údrÏby v nábûhovém a vratném 

okruhu 
171 v˘stup teplé uÏitné vody (ZWE)
172 plynov˘ kohout
173 vstup studené uÏitné vody s rohov˘m 

ventilem (ZWE)
295 nálepka s typov˘m oznaãením
310 regulátor teploty teplé uÏitné vody 
317 multifunkãní displej
363 kontrolka pro stav provozu hofiáku
364 kontrolka stavu ZAP/VYP
365 servisní tlaãítko kominík, 2. servisní úroveÀ
366 servisní tlaãítko, 1. servisní úroveÀ
367 „ECO“ tlaãítko

– nastavte pfietlak vyrovnávací expanzní nádoby na 
statickou v˘‰ku topného systému

– otevfiete ventily topn˘ch tûles

– kohouty údrÏby /170/ otevfiete a naplÀte systém 
vodou na tlak 1,5 bar

– odvzdu‰nûte topná tûlesa

– odvzdu‰nûte kotel pomocí automatického 
odvzdu‰Àovaãe

– znovu doplÀte systém na tlak 1,5 bar

– otevfiete pfiívod studené vody nároÏním ventilem 
/173/ a naplÀte okruh TUV a odvzdu‰nûte jej.

– pfiezkou‰ejte, zda odpovídá druh plynu na ‰títku s 
dodávan˘m plynem

– otevfiete plynov˘ kohout /172/.
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Zapnutí kotle

obr. 16

– Pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy „I“
Rozsvítí se zelená kontrolka. Displej ukazuje 
okamÏitou teplotu topné vody nábûhového okruhu.
Zapnutí topného reÏimu

obr. 17

Otoãte nadoraz vpravo ovládací knoflík kotlového 
termostatu.
Pokud je hofiák v chodu, svítí ãervená kontrolka. Na 
displeji mÛÏete ãíst okamÏitou teplotu topné vody 
nábûhového okruhu kotle.
V závislosti na typu topného systému, lze nastavit :
– podlahové topení - Poloha „3“, max. teplota 

nábûhového okruhu topné vody je cca 50 °C.
– Topn˘ systém s nízkou teplotou topné vody 

Poloha „E“, max. teplota nábûhového okruhu 
topné vody je cca 75 °C.

– Topn˘ systém s teplotou topné vody do 90 °C 
Poloha „7“, max. teplota nábûhového okruhu 
topné vody je cca 90 °C.

Nastavení regulátoru 

obr. 18

– nastavte prostorov˘ regulátor /TR…/ na 
poÏadanou teplotu.

– ekvitermní regulátor teploty závisl˘ na 
povûtrnostních vlivech / TA 21…/ nastavte na 
odpovídající topnou kfiivku a druh provozu.

Zapnutí ohfievu teplé vody

obr. 19

– Ovládací knoflík regulátoru teploty ohfievu TUV 
otoãte na Ïádanou teplotu ohfievu

Teplota TUV se mÛÏe nastavovat mezi 40 a 60 °C.
„ECO“ tlaãítko obr. 15, poz. 367
Jeho stlaãením a podrÏením (na displeji se 
objeví „--“ lze volit mezi tzv. komfortním provozem 
a mezi úsporn˘m druhem provozu.

Komfortní provoz
/nastaven ze závodu, tlaãítko nesvítí/
Uvnitfi nástûnného plynového kotle je udrÏována 
odpovídající nastavená teplota TUV na stálé 
hodnotû cyklick˘m krátkodob˘m ohfievem vnitfiního 
okruhu (po dobu cca. 5 sekund kaÏd˘ch 20 minut). 
Tím se docílí krátkého ãasu ãekání na nábûh teplé 
vody pfii jejím odbûru.

Úsporn˘ provoz /tlaãítko svítí/
Vnitfiní okruh není pfiedehfiíván na Ïádanou teplotu 
TUV. Teprve pfii odbûru se ohfiívá TUV na v˘stupní 
teplotu.

Letní provoz /pouze pfiíprava TUV/

obr. 20

– Nastavte regulátor teploty topného okruhu na ( ).

Pfii tomto druhu provozu kotle je v ãinnosti pouze 
pfiíprava TUV. Topení je odpojeno. Napájení 
regulátoru topení a spínacích hodin zÛstává nadále 
v ãinnosti.
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Porucha

obr. 21

Pfii prvním uvádûní do provozu mÛÏe docházet ke 
vniknutí vzduchu do plynového potrubí coÏ mÛÏe 
vést k fiízenému vypnutí kotle z dÛvodÛ hlídání 
plamene plynového hofiáku. Bûhem provozu se 
mohou vyskytnout poruchy napfi. za‰pinûním 
hofiáku, okamÏit˘m tlakov˘m úbytkem v plynovém 
potrubí a pod. Na displeji se objeví znak „EA“ a svítí 
tlaãítko odblokování poruchy. Pfii pfietopení 
v˘mûníku samoãinnû vypíná pojistn˘ teplotní 
omezovaã - STB a zablokuje chod nástûnného 
kotle. Na displeji se pfii tom objeví znak „E9“ a bliká 
tlaãítko odblokování poruchy.

– Stisknûte toto tlaãítko a krátce jej podrÏte aÏ se 
objeví „--“.

Následnû se pak objeví údaj teploty nábûhového 
okruhu kotle a kotel se uvede znovu do provozu.

Vypnutí

obr. 22

– Pfiepnûte hlavní vypínaã do polohy „0“.

Zhasne zelená kontrolka. Po vyuÏití rezervy chodu 
spínacích hodin zÛstanou hodiny stát.

Ochrana pfied mrazem 

obr. 23

Bûhem období mrazÛ nechte topnou soustavu 
zapnutou a regulátor teploty topného okruhu 
nastavte minimálnû na stupeÀ „1“.
Pfii vypnutém nástûnném kotli v prostorách 
ohroÏen˘ch v˘skytem mrazu je tfieba topnou 
soustavu zcela vypustit. MoÏnosti takového 
vypu‰tûní vody se li‰í pfiípad od pfiípadu, konzultujte 
proto tento postup s Va‰ím servisním mechanikem.

Ochrana pfied zadfiením ãerpadla
Automatika kotle zabraÀuje uváznutí hfiídele 
obûhového ãerpadla po del‰í provozní pfiestávce. 
Po kaÏdém vypnutí ãerpadla se mûfií ãas a po 
24 hodinách se ãerpadlo zapne na dobu chodu 
1 minuty.

Informujte zákazníka
Povinností odborného pracovníka pfii seznamování 
uÏivatele s obsluhou je tfieba i ukázat uÏivateli 
doplÀování, odvzdu‰Àování jakoÏ i kontrolu tlaku 
topné vody na manometru (obr. 15, poz. 8.1).

Likvidace kotle
Po ukonãení Ïivotnosti kotle lze objednat jeho 
demontáÏ a likvidaci u Va‰eho servisního místa.
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8 Nastavení nástûnného kotle na 
místní podmínky topného systému

8.1 Vyrovnávací expanzní nádoba
Pfiedtlak vyrovnávací nádoby by mûl odpovídat 
statické v˘‰ce topné soustavy. Pfii max. teplotû 
nábûhového okruhu topné soustavy 90 °C se dá 
stanovit max. vodní obsah „I“ soustavy ze statické 
v˘‰ky.
Kapacitního roz‰ífiení lze dosáhnout, sníÏí-li se 
pfiedtlak vyrovnávací nádoby aÏ na 0,5 bar 
povolením krytu a otevfiením ventilu /obr. 2, pol. 26/

8.2 Nastavení max. teploty pro nábûhov˘ 
okruh topného systému

Tato teplota je nastavitelná v mezích 35-90 °C. 
Pfii provozu se sníÏenou teplotou nábûhového 
okruhu /E/ je teplotní nastavení (obr. 15, poz. 136) 
omezeno v poloze „E“. To odpovídá max. teplotû 
nábûhového okruhu 75 °C

Zmûna druhu provozu s teplotním omezením E
U otopn˘ch soustav pro vy‰‰í teploty nábûhového 
okruhu se mÛÏe toto omezení potlaãit podle 
obrázku 24.

obr. 24

– Ïlut˘ knoflík na teplotním nastavení nábûhového 
okruhu nadzvihnûte, pootoãte o 180 o a opût 
zatlaãte

âinností spojitû pracující regulace se ve v˘konovém 
rozsahu kotel samoãinnû nastaví na potfiebn˘ v˘kon 
pro dodání mnoÏství tepelné energie mezi 
startovacím v˘konem a jmenovit˘m v˘konem.
V¯HODA: zlep‰ená úãinnost, men‰í spotfieba plynu

8.3 Diagram ãerpadla

obr. 25

B poloha spinaãe ãerpadla 1
A poloha spinaãe ãerpadla 2
H zbytková statická v˘‰ka
Q mnoÏství obûhové vody
Na fiídící skfiínce ãerpadla se dá volit mezi 
pracovními kfiivkami ãerpadla

m 8 9 10 11 12 13 14

l 122 112 102 92 82 71 61

Poloha teplotního nastavení 
nábûhového okruhu

stfiední hodnota 
teploty

1 45 °C

2 51 °C

3 57 °C

4 63 °C

5 69 °C

E 75 °C

7 84 °C
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8.4 Druh zapojení ãerpadla pfii topném 
provozu

Ze závodu se kotle dodávají se zapojením 
ãerpadla - druh zapojení 2.
Pfiipojením povûtrnostními vlivy fiízeného 
regulátoru TA 211 E se automaticky pfiepíná na 
druh zapojení ãerpadla 3.

Druh zapojení 1
VyuÏívá se u kotle bez regulace
âerpadlo je spínáno podle regulátoru teploty 
nábûhového okruhu./136/ a má dobûh 10 min.

Druh zapojení 2
Regulátoru teploty nábûhového okruhu spíná pouze 
plynovou armaturu. Externí regulátor vypíná plynovou 
armaturu a ãerpadlo s dobûhem 10 min. Ventilátor 
pracuje s ãasem dobûhu mezi 15 sek. a 3 min.

Druh zapojení 3
âerpadlo bûÏí stále. Pfii pouÏití povûtrnostními vlivy 
fiízeného regulátoru je tento zpÛsob zapojení nutn˘.

Zmûna druhu zapojení ãerpadla

obr. 26

– stisknûte servisní tlaãítko a podrÏte je, dokud se 
na displeji neobjeví „--“.

obr. 27

– po uvolnûní servisního tlaãítka se na pût vtefiin 
objeví napfi. „4.6“ a poté „00“, nebo „01“ a tlaãítko 
svítí.

obr. 28

– otoãte knoflíkem kotlového termostatu aÏ se 
objeví „2.2“, po 5 vtefiinách se objeví nastaven˘ 
druh zapojení ãerpadla „2“ displej bliká.

obr. 29

– na regulátoru teploty pro TUV nastavte Ïádan˘ 
druh zapojení ãerpadla napfi. „3“.

obr. 30

– tisknûte servisní tlaãítko tak dlouho, aÏ se objeví 
/hranaté závorky /.

Tím je do pamûti uloÏen zvolen˘ druh zapojení 
ãerpadla. Tlaãítko zhasne a ukazuje se opût teplota 
nábûhového okruhu.

– kotlov˘ termostat a regulátor teploty TUV otoãte 
do pÛvodních poÏadovan˘ch hodnot.
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8.5 Nastavení topného v˘konu
Topn˘ v˘kon je moÏné nastavit mezi jeho nejmen‰í 
hodnotou a jmenovitou hodnotou v závislosti na 
tepelné potfiebû objektu. Pfii ohfievu TUV je
k dispozici pln˘ tepeln˘ v˘kon kotle.

obr. 31

– stisknûte tlaãítko „kominík“ a souãasnû servisní 
tlaãítko, aÏ se objeví na displeji „==“. Obû tlaãítka 
blikají.

obr. 32

– po uvolnûní tlaãítek se po dobu 5 sekund objeví 
napfi. „9.6“, naãeÏ „00.“ a obû tlaãítka svítí.

obr. 33

– knoflíkem kotlového termostatu otáãejte, aÏ se 
objeví „5.0“. Po pûti sekundách se objeví 
nastaven˘ topn˘ v˘kon „99“.

obr. 34

– knoflíkem regulátoru teploty pro pfiípravu TUV 
nastavte napfi: „48“./TAB strana 32/.

obr. 35

– tisknûte obû tato tlaãítka tak dlouho, aÏ se objeví 
znak „[]“.

Tím je topn˘ v˘kon zaznamenán v pamûti, tlaãítka 
zhasnou a objeví se znovu údaj teploty vody 
nábûhového okruhu.
Tím je v˘kon pfiednastaven. Skuteãn˘ pfietlak na 
tryskách porovnejte se smûrn˘m ãíslem topného 
v˘konu a pfiípadnû jej korigujte.

– dejte do pÛvodní polohy kotlov˘ termostat a 
regulátor teploty TUV.
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8.6 Nastavení hystereze spínání
Ovládacími prvky lze v krocích po 1 minutû nastavit 
hysterezi spínání. Odstup mezi jednotliv˘mi 
spínáními mÛÏe b˘t v rozsahu 0 aÏ 15 min. Z v˘roby 
je nastaven interval 3 minuty.

obr. 36

– stisknûte servisní tlaãítko a podrÏte jej, aÏ se na 
displeji objeví „--“ tlaãítko svítí.

obr. 37

– po uvolnûní servisního tlaãítka se na dobu 
5 sekund objeví napfi. „4.6“ naãeÏ pak „00.“, nebo 
„01.“ a tlaãítko svítí.

obr. 38

– otáãejte knoflíkem kotlového termostatu, aÏ se 
objeví „2.4“, po 5 sekundách se objeví nastavená 
hodnota.

obr. 39

– na regulátoru teploty ohfievu TUV se nastaví 
prodleva, napfi. „3“ na tfii minuty. Servisní tlaãítko 
a dislej blikají.

obr. 40

– stisknûte servisní tlaãítko a tak dlouho jej drÏte, 
aÏ se objeví „[]“ /hranaté závorky/.

Tím je zaznamenána doba uzávûry sepnutí kotle. 
Tlaãítko zhasne a displej opût ukazuje hodnotu 
teploty vody nábûhového okruhu.

– nastavte nastavte kotlov˘ termostat a regulátor 
teploty TUV do pÛvodní polohy.

8.7 Nastavení spínání rozdílu teploty /∆t/
Ovládacími prvky lze individuelnû nastavit spínací 
rozdíl teploty v krocích po 1 K. Nejprve dejte velikost 
hystereze spínání na hodnotu „nula“, jak se uvádí 
v bodû 8.6. Nejmen‰í teplota v nábûhovém okruhu 
je 30 °C. Nastavitelnost leÏí mezi 0-30 K. Ze závodu 
je nastavena hodnota 0 K.

Zmûna nastavení rozdílu spínání teploty
– stisknûte servisní tlaãítko a podrÏte je , aÏ se na 

displeji objeví „--“./ (obr. 36).

– po uvolnûní servisního tlaãítka se na dobu 
5 sekund objeví „4.6“ a naãeÏ „00.“, nebo „01“
a tlaãítko svítí, (obr. 37).

obr. 41

– otáãejte knoflíkem kotlového termostatu, aÏ se 
objeví „2.6“, po 5 sekundách se objeví nastavená 
hodnota.

obr. 42

– nastavte knoflíkem regulátoru teploty pro 
pfiípravu TUV Ïádan˘ rozdíl teplot spínání napfi. 
„10.“ pro 10 K, Servisní tlaãítko a displej bliká.

– stisknûte servisní tlaãítko a tak dlouho jej drÏte, 
aÏ se objeví „[]“ /hranaté závorky/ obr. 40.
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Tím je nastavena hodnota teplotního rozdílu, po 
jehoÏ dosaÏení kotel po poklesu teploty opût sepne.
Tlaãítko zhasne a na displeji se znovu objeví údaj 
teploty nábûhového okruhu.

– nastavte kotlov˘ termostat a regulátor teploty 
TUV do pÛvodní polohy.

8.8 Nastavení plynu
Pfiístroje JUNKERS jsou pfiednastaveny na druh 
plynu udan˘ v obj. ãísle a na ‰títku.
Pfiezkou‰ejte, zda souhlasí ‰títkov˘ údaj druhu 
plynu s druhem plynu pfiípojky.
V˘kon kotle je moÏno nastavit podle hodnoty 
pfietlaku plynu na trysce, nebo tzv. objemovou 
metodou.
Pro oba postupy je tfieba-U-manometr.
Pokyn: metoda nastavení pfietlaku na trysce hofiáku 
je ãasovû úspornûj‰í a proto ji doporuãujeme.
ZEMNÍ PLYN: nastavení ze závodu je urãeno pro 
zemní plyn EE-H s Wobbe indexem 15,0 kWh/m3 / 
12900 kcal/m3/ a 18 mbar pfiipojovacího tlaku plynu. 
Kotle jsou nastaveny a zaplombovány.
Z tohoto dÛvodu je nutno provést nastavení v˘konu 
kotle pfii uvádûní kotle do provozu, protoÏe v âR je 
pfiipojovací pfietlak zemního plynu 20 mbar.
KAPALN¯ PLYN: kotle jsou nastaveny pro 
pfiipojovací pfietlak podle sv˘ch ‰títkov˘ch údajÛ a 
zaplombovány.

obr. 43

– sejmûte kryt obsluÏného panelu podle obrázku

– odstraÀte dva ‰rouby na ovládací skfiínce a 
vyklopte spínací skfiínku smûrem dolÛ.

obr. 44

3.1 nátrubek pro mûfiení pfietlaku plynu na trysce
7 nátrubek pro mûfiení pfietlaku pfiipojení plynu
63 nastavovací ‰roub pro maximální mnoÏství 

plynu
64 nastavovací ‰roub pro minimální mnoÏství 

plynu
65 krytka
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Metoda nastavení tlaku na tryskách
– uvolnûte tûsnící ‰roub /7/ a pfiipojte na nátrubek -

U-manometr.

– otevfiete plynov˘ kohout a zapnûte plynov˘ kotel

– stisknûte a drÏte servisní tlaãítko aÏ se na displeji 
objeví „--“.

– po uvolnûní servisního tlaãítka se po dobu 
5 sekund objeví „4.6“ a naãeÏ „00.“, nebo „01.“ 
a svítí tlaãítko.

– otoãte nastavením teploty nábûhového okruhu 
otápûní aÏ se objeví „2.0“ a po 5 sekundách se 
objeví nastaven˘ druh provozu „0.“ /normální 
provoz/.

– nastavte na teplotním nastavení pfiípravy TUV 
„2.“ t. j. max. pfiíkon pro pfiípravu TUV.

– poÏadovan˘ tlak plynové pfiípojky u zemního 
plynu je mezi 18 aÏ 25 mbar. Pokud se tlak 
odchyluje, zjistûte pfiíãinu poruchy a odstraÀte ji.

– Pokud to není moÏné, uvûdomte Rozvodn˘ 
podnik. Pfii tlacích mezi 15 aÏ 18 mbar u zemního 
plynu nastavte pouze 85 % jmenovitého v˘konu 
kotle. Pod 15 mbar tlaku a nad 25 mbar 
pfiípojného tlaku plynu se nesmí dít ani nastavení 
plynu ani uvedení kotle do provozu. 

– V tom pfiípadû je tfieba zablokovat kotel ze 
strany plynu - na teplotní nastavení pfiípravy 
TUV nastavte knoflíkem opût „0.“, tedy 
normální provoz.

– tisknûte servisní tlaãítko tak dlouho aÏ se 
objeví „[]“/hranaté závorky/.
Tím je zaznamenán v pamûti normální provoz.

Tlaãítko zhasne a displej ukazuje opût teplotu vody 
nábûhového okruhu

– proveìte kontrolu trysek v pfiípadû v˘skytu 
neobvyklého tvaru plamene hofiáku

– uzavfiete plynov˘ kohout, sejmûte -U-manometr a 
pevnû utáhnûte tûsnící ‰roub /7/.

obr. 45

– odstraÀte zaplombovan˘ kryt 65 /obr. 44/ kryjící 
nastavovací ‰rouby pro nastavení plynu

– utûsÀovací ‰roub uvolnûte a pfiipojte -
U-manometr.

– stisknûte servisní tlaãítko, aÏ se na displeji ukáÏe 
„--“.

obr. 46

– po uvolnûní servisního tlaãítka se po dobu 
5 sekund objeví „4.6“ naãeÏ „00.“, „01.“ a tlaãítko 
svítí.

obr. 47

– otoãte otoãte kotlov˘m termostatem aÏ se objeví 
„2.0“, po 5 sekundách se objeví nastaven˘ druh 
provozu „0“ /normální provoz/.

obr. 48

– knoflíkem teplotního nastavení pro pfiípravu TUV 
nastavte „2.“ t. j. max. otopn˘ v˘kon

– vezmûte z TAB pro max. udanou hodnotu 
pfietlaku na trysce /mbar/ a pomocí ‰roubu /63/ 
nastavte tento pfietlak.
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Pfii nastavování pro kapaln˘ plyn, za‰roubujte aÏ 
nadoraz nastavovací ‰roub /63/.

– teplotním nastavením pro pfiípravu TUV nastavte 
„1.“ t. j. minimum tepelného v˘konu.

– vezmûte z TAB hodnotu pro „min“ pfietlaku na 
trysce /mbar/ Nastavte pfietlak na trysce 
nastavovacím ‰roubem /64/.

– pro kapaln˘ plyn za‰roubujte nastavovací 
‰roub (64) nadoraz

– zkontrolujte nastavené hodnoty min a max a 
pfiípadnû je korigujte.

– vypnûte tepeln˘ agregát JUNKERS a uzavfiete 
plynov˘ kohout, odejmûte -U-manometr a pevnû 
utáhnûte tûsnící ‰roub/3/.

– krytku /65/ umístûte na nastavovací ‰rouby a 
zaplombujte ji.

– nastavte jak hodnoty teploty nábûhového okruhu 
tak i teplotu pfiípravy TUV na jejich pÛvodní 
velikost.

Objemová metoda nastavování plynu
Pfii napájení agregátu smûsí kapaln˘ plyn/vzduch 
v dobû ‰piãek zatíÏení se musí pfiezkou‰et 
nastavení postupem nastavení tlaku na tryskách.
Zjistûte hodnotu Wobbe indexu /Wo/ spalného tepla 
/Ho/ a provozní hodnotu v˘hfievnosti u Rozvodn˘ch 
závodÛ.

– sejmûte zaplombovanou ãepiãku /65/ obr. 44 
nad obûma nastavovacími ‰rouby - pro dal‰í sled 
nastavování plynu musí b˘t plynov˘ kotel 
v ustáleném stavu, tedy déle jak 5 minut v chodu.

– stisknûte a drÏte servisní tlaãítko aÏ se na displeji 
objeví „--“. obr. 45.

– po uvolnûní servisního tlaãítka se po dobu 
5 sekund objeví „4.6“ naãeÏ „00“ nebo „01.“ a 
tlaãítko svítí /obr. 46/.

– otoãte knoflíkem kotlového termostatu aÏ se 
objeví „2.0“, po 5 sekundách se objeví údaj o 
nastaveném druhu provozu „0“ coÏ je normální 
druh provozu /obr. 47/.

– knoflíkem nastavení teploty pfiípravy TUV 
nastavte „2.“, t. j. max. tepeln˘ v˘kon pro pfiípravu 
TUV /obr. 47/.

– max. hodnotu prÛtoku plynu /l/min/ vezmûte
z TAB strana 33. Tuto hodnotu nastavte mûfiením 
pfies plynomûr nastavovacím ‰roubem 63.

Pro vût‰í mnoÏství plynu otáãejte doleva, pro men‰í 
mnoÏství plynu otáãejte ‰rubem doprava.
U agregátÛ JUNKERS pro kapaln˘ plyn za‰roubujte 
nadoraz nastavovací ‰roub /63/.

– na teplotním nastavení teploty pfiípravy TUV 
nastavte „1.“, t. j. min. v˘kon pro pfiípravu TUV.

– min. hodnotu prÛtoku plynu /l/min/ vezmûte z TAB 
strana 33.

PoÏadovan˘ prÛtok nastavujte ‰roubem /64/. 
U kotlÛ na kapaln˘ plyn nadoraz za‰roubujte 
nastavovací ‰roub / 64/.

– nastavené hodnoty max a min zkontrolujte, 
eventuelnû korigujte.

– vypnûte tepeln˘ agregát JUNKERS a uzavfiete 
pfiívod plynu kohoutem.

– uvolnûte tûsnící ‰roub a pfiipojte na mûfiící 
nátrubek -U-manometr.

– otevfiete pfiívod plynu a zapnûte kotel.

– stisknûte a drÏte servisní tlaãítko, aÏ se objeví na 
displeji „--“.

– po uvolnûní servisního tlaãítka se na dobu 
5 sekund objeví napfi. „4.6“ naãeÏ „00.“, nebo 
„01.“ a tlaãítko svítí.

– otoãte knoflíkem nastavení teploty nábûhového 
okruhu aÏ se objeví „2.0“ a po 5 sekundách 
displej ukáÏe druh provozu „0“ t. j. normální 
provoz.

– teplotním nastavením pfiípravy TUV nastavte „2.“, 
t. j, pln˘ tepeln˘ pfiíkon pro pfiípravu TUV

– poÏadovan˘ tlak plynu na pfiípojce je mezi 
18 a 25 mbar. Pfii odchylce postupujte tak, jak je 
popsáno v metodû nastavování plynu na trysce.

– nastavte knoflíkem teplotního nastavení 
pfiípravy TUV opût na „0.“,t. j. normální 
provoz.

– stisknûte a podrÏte servisní tlaãítko tak 
dlouho, aÏ se objeví „[]“ /hranaté závorky/ Tím 
je normální provoz uloÏen do pamûti. Tlaãítko 
zhasne a objeví se na displeji údaj o teplotû vody 
nábûhového okuhu.

– vypnûte tepeln˘ agregát JUNKERS, uzavfiete 
plynov˘ kohout, sejmûte -U-manometr a pevnû 
za‰roubujte tûsnící ‰roub /7/.

– proveìte kontrolu pfietlaku na tryskách /podle 
popsané metody/.

– nastavte pÛvodní hodnoty na na kotlovém 
termostatu a regulátoru teploty TUV.
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8.9 Zvût‰ení prÛtoãného mnoÏství TUV
Ze závodu je nastaveno prÛtoãné mnoÏství vody na 
hodnotu u ZWE 24 na 8 l/min a u ZWE 28 na 9,5 
l/min. Hodnoty lze zv˘‰it u ZWE 24 na max.14 l/min 
a u ZWE na 15 l/min. Pfii tom se sníÏí teplota 
ohfiívané TUV.

obr. 49

obr. 50

Závislost teploty odebírané TUV na mnoÏství jejího 
odbûru.
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8.10 Pfiestavba na jin˘ druh plynu 
ZE/ZWE 24-3…

Pfiestavbu na jin˘ druh paliva smí provést pouze 
servisní pracovník JUNKERS s platn˘m prÛkazem.
Pro pfiestavbu na jin˘ druh plynu demontujte hofiák 
a vymûÀte hlavní trysky (29). V plynové armatufie 
vymûÀte nastavovací ‰roub (64). Pfii pfiestavbû na 
kapaln˘ plyn 50 mbar vsuÀte ‰krtící clonku mezi 
plynovou armaturu a hlavní hofiák.
Po pfiestavbû a sefiízení je nutno nastavovací prvky 
zajistit proti neodborné manipulaci.

29 tryska
56 plynová armatura
63 nastavovací ‰roub maxima plynu
64 nastavovací ‰roub minima plynu
64/1 vnûj‰í nastavovací ‰roub
65 kryt
150 ‰krtící clonka

obr. 51

Nastavení plynu po provedení pfiestavby

Z druhu plynu na druh plynu Trysky (29) 
poãet 18 
oznaãení

Nastavovací ‰roub (64) 
oznaãení

‰krtící clonka

23 31 69 1,8. -

31 23 110 bez oznaãení -

Z druhu plynu na druh plynu Nastavení

23 31 max.-za‰roubovat /63/ nadoraz
min.-za‰roubovat /64/ nadoraz

31 23 max.-Nastavení: podle popisu v odstavci
min.-Nastavení: nastavit ‰roubem /64/ na minimání tlak na trysce
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9 ÚdrÏba

ÚdrÏbu smí provádût pouze odborn˘ podnik.
Mechanik je povinnen se pfied zapoãetím práce 
prokázat platn˘m prÛkazem servisního mechanika 
JUNKERS.
Pfied pracemi údrÏby vÏdy odpojte síÈ.

Tepeln˘ v˘mûník /35/
Pfii kaÏdé servisní prohlídce je tfieba zkontrolovat 
tepeln˘ v˘mûník, zda není zneãi‰tûn. JestliÏe 
vykazuje známky zneãi‰tûní, je tfieba jej vyãistit, 
pfiíp. propláchnout ve vhodném pfiípravku.

Hofiák /30/
Pfii roãní prohlídce je nutné zkontrolovat hofiák. 
Provést jeho demontáÏ, vyãi‰tûní od hrub˘ch 
neãistot a v pfiípadû mastnot um˘t ve vodû a 
vhodném odma‰Èovacím pfiípravku (Jar apod.). 
Po té hofiák, popfi. i jeho elektrody osu‰it a provést 
zpûtnou montáÏ.

Vnitfiní rozvody kotle
Zjistí-li se, Ïe kotel obsahuje ve vnitfiních rozvodech 
neãistoty (napfi. vodní kámen), je tfieba zanesené 
ãásti propláchnout vhodn˘m odvápÀovacím 
pfiípravkem.

Upozornûní!
âerpadlo napojte na ‰roubení tepelného v˘mûníku.

Expansní nádoba
Odzkou‰ejte vyrovnávací nádobu /20/,eventulenû ji 
doplÀte vzduchovou pumpiãkou na cca 1,1 bar 
tlaku. Podrobná provûrka je moÏná jen kdyÏ je 
vyrovnávací nádoba bez tlaku.
VÏdy po tfiech letech vymûÀte elektrodu hlídání 
plamene.

âerpadlo
V pfiípadû, Ïe se po del‰í provozní pfiestávce 
ãerpadlo nerozebûhne, vypnûte kotel 
pfiepínaãem (135). Po vy‰roubování tûsnící zátky z 
ãela ãerpadla lze rozbûhov˘m ‰roubem pootoãit 
rotorem. Za‰roubujte zpût tûsnící zátku a zapnûte 
kotel.

Náhradní díly
Náhradní díly jsou mimo rámec servisní sítû a 
mimo rámec potfieb servisu JUNKERS 
neprodejné.
Náhradní díly poÏadujte vÏdy s udáním ãísla dílce.

Doporuãené tuky pro údrÏbu
pro vodní ãást Unisilkon L 641.
pro plynové ãásti HFt 1 v 5.
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10 P¤EHLED KODOVÉHO OZNAâENÍ PORUCHOV¯CH STAVÒ

Údaj 
displeje

 Krátk˘ popis Pokyny

A7 Pfieru‰ení NTC v okruhu teplé 
vody

NTC a spojovací kabel pfiezkou‰et

AC Není spojení mezi kotlem a 
TA 211E

Pfiezkou‰ejte kabel

b1 Kódovací konektor Pfiezkou‰ejte kódovací konektor, jeho zastrãení

C1 Nízké otáãky ventilátoru Pfiezkou‰ejte ventilátor, dif. spínaã a odtah spalin

C4 Dif. spínaã nespíná Pfiezkou‰ejte ventilátor, dif. spínaã a odtah spalin

C6 Dif. spínaã spíná stále

CC Venkovní ãidlo TA 211 E je 
pfieru‰eno

Pfiezkou‰ejte kabel a ãidlo

d1 Modul LSM 4 není napojen Pfiezkou‰ejte kabel mezi modulem LSM4

EO Vnitfiní chyba na desce VymûÀte základní desku

E2 Pfieru‰ení NTC v okruhu topné 
vody

NTC a spojovací kabel pfiezkou‰et

E9 STB vypnul Pfiezkou‰ejte NTC, ãerpadlo, pojistky na desce

EA chybí ionizaãní proud Pfiezkou‰ejte kabel a elekrodu IO, startovací elektrodu, 
pfiívod plynu a jeho tlak.

F7 fale‰n˘ IO signál Pfiezkou‰ejte kabel a elekrodu IO

FA IO proud zÛstává i po vypnutí Pfiezkou‰ejte plynovou armaturu
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11 HODNOTY NASTAVOVÁNÍ P¤ETLAKU NA TRYSKÁCH

Pfiepoãty Wobbe indexu

zemní plyn 23 kapaln˘ plyn 31

Wobbe 
indexu 

kWh/m3 13,5 13,8 14,2 14,5 15,0 15,2 15,6 25,6

pfiístroj: displej ZatíÏení
kW Tlak na trysce /mbar/

ZE/
ZWE 24

30. 8,0 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 2,6

35. 8,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 3,2

45. 10,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 5,4

55. 13,9 4,0 3,8 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 8,0

65. 15,8 5,6 5,4 5,1 4,9 4,6 4,4 4,2 11,3

75. 18,0 7,4 7,1 6,7 6,5 6,0 5,9 5,6 14,9

85. 20,4 9,6 9,2 8,7 8,3 7,8 7,6 7,2 19,1

95. 22,9 12,0 11,5 10,9 10,4 9,7 9,5 9,0 24,0

99. 24,0 13,3 12,7 12,0 11,5 10,8 10,5 9,9 26,5

oznaãení trysky 110 69

ZE/
ZWE 28

30. 8,0 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

35. 9,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3

45. 12,7 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2

55. 15,6 4,4 4,2 3,9 3,8 3,5 3,4 3,3

65. 18,3 6,1 5,8 5,5 5,3 4,9 4,8 4,6

75. 21,1 8,1 7,8 7,3 7,0 6,6 6,4 6,1

85. 23,8 10,4 10,0 9,4 9,0 8,4 8,2 7,8

95. 26,5 13,0 12,4 11,7 11,3 10,5 10,3 9,7

99. 28,0 14,4 13,8 13,1 12,5 11,7 11,4 10,8

oznaãení trysky 115

kWh/m3 13,49 13,84 14,19 14,54 14,89 15,24 15,58 22,56 25,59

MJ/m3 48,57 49,82 51,08 52,34 53,59 54,85 56,10 81,22 92,11

kcal/m3 11600 11900 12200 12500 12800 13100 13400 19400 22000
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12 PrÛtoãné mnoÏství plynu l/min Zemní plyn

13 Pfiepoãty v˘hfievnosti

zemní 

Ho (kW/m3)

Hu (kW/m3)
9,3
7,9

9,8
8,3

10,2
8,7

10,7
9,1

11,2
9,5

11,6
9,9

12,1
10,3

12,6
10,7

13,0
11,1

pfiístroj: displej ZatíÏení
kW PrÛsada plynu l/min

ZE/
ZWE 24

30. 8,0 19 18 17 16 15 15 14 14 13

35. 8,5 20 19 18 17 16 16 15 15 14

45. 10,9 25 24 23 22 21 20 19 19 18

55. 13,3 31 30 28 27 26 25 24 23 22

65. 15,8 37 35 33 32 30 30 28 27 26

75. 18,0 42 40 38 37 35 34 32 31 30

85. 20,4 48 46 44 42 40 38 37 35 34

95. 22,9 53 51 49 47 45 43 41 40 38

99. 24,0 56 54 51 49 47 45 43 42 40

ZE/
ZWE 28

30. 8,0 19 18 17 16 16 15 14 14 13

35. 9,9 23 22 21 20 19 18 18 17 16

45. 12,7 30 28 27 26 25 24 23 22 21

55. 15,6 36 34 33 31 30 29 28 27 26

65. 18,3 43 41 39 37 36 34 33 32 30

75. 21,1 50 47 45 43 41 40 38 36 35

85. 23,8 56 53 51 48 46 45 43 41 40

95. 26,5 62 59 57 54 52 50 48 46 44

99. 28,0 66 63 60 57 55 52 50 49 47

kWh/m3 Ho= 9,30 9,77 10,23 10,70 11,16 11,63 12,10 12,56 13,03

kWh/m3 HuB= 7,91 8,32 8,72 9,13 9,54 9,89 10,29 10,70 11,05

MJ/m3 Ho= 33,49 35,17 36,84 38,52 40,19 41,87 43.54 45.22 46.89

MJ/m3 HuB= 28,47 29,94 31,40 32,87 34,33 35,59 37,05 38,52 39,77

kcal/m3 Ho= 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400 10800 11200


