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Plynový kotel NG-31E Plynový dvojkotel NG-31ED

Plynové kotle Plynový kotel WOLF výrobní ady NG-31E dle SN 070240:1993 je ur en pro uzav ené
otopné soustavy s maximální náb hovou teplotou 115°C a maximálním provoznim

etlakem 0,4 MPa.
Kotel je zp sobilý ke spalování zemního plynu s typu H a propanu.

Dvojkotel NG-31ED je tvo en sp aženou dvojicí stejných samostatných kotl  WOLF
NG-31E tak, že:

dvojkotel NG-31ED - 140   je složen ze 2 x NG-31E - 70
NG-31ED - 180 NG-31E - 90
NG-31ED - 220 NG-31E - 110

Požární bezpe nost - bezpe né vzdálenosti

i instalaci spot ebi e musí, být dodržena bezpe ná vzdálenost od stavebnich hmot,
minimáln  200 mm. Tato vzdálenost platí pro kotle a kou ovody umíst né v blízkosti
ho lavých hmot stupn  ho lavosti B, C1 a C2 (stupe  ho lavosti je uveden v tab. .1).
Bezpe nou vzdálenost (200 mm) je nutné zdvojnásobit, jsou-li kotle a kou ovody
umíst ny v blízkosti ho lavých hmot stupn  C3 (viz tab. .1). Bezpe nou vzdálenost je
nutno zdvojnásobit v tom p ípad , kdy stupe  ho lavosti ho lav  hmoty není prokázán.
Bezpe ná vzdálenost se sníží na polovinu (100 mm) p i použití tepeln  izolující desky
(azbestová deska) neho lavé o tlouštce min. 5 mm, umíst né 25 mm od chrán né
ho lavé hmoty (vzduchová izolace). Stínící deska nebo ochranná clona (na chrán ném

edm tu) musí p esahovat obrys kotl , v etn  kou ovod , na každé stran  nejmén
o 150 mm a nad horní plochou kotl  nejmén  o 300 mm. Stínící deskou nebo
ochrannou musí být opat eny i za izovací p edm ty z ho lavých hmot, pokud nelze
dodržet bezpe nou vzdálenost (nap . v mobilních za ízeních, chatách apod. - podrobn ji
v SN 061008). Bezpe ná vzdálenost se musí dodržet i p i ukládání za izovacích

edm  do blízkosti kotl .
Pokud jsou kotle umíst ny na podlaze z ho lavých hmot, musí být opat ena neho lavou,
tepeln  izolující podložkou, p esahující p dorys na stran  p ikládacího a popelníkového
otvoru, nejmén  o 300 mm p ed otvor - na ostatních stranách nejmén  100 mm. Jako
neho lavé, tepeln  izolující lze použít všechny látky, které mají stupe  ho lavosti A.

Stupe  ho lavosti Stavební a výrobky za azné
stavebních hmota do stupn  ho lavosti
výrobk (výb rz SN 730823)

A - neho lavé žula, pískovec, betony, cihly, keramické
obklada ky, malty, protipožární omítky atd.

B - nesnadno ho lavé akumin, izomin, heraklit, lignos, desky z edi ové plsti,
desky ze skelných vláken, novodur

C1 - t žce ho lavé evo listnaté (dub, buk), desky hobrem, p ekižky,
sirkolit, werzalit, tvrzený papír (umakart, ecrona)

C2 - st edn  ho lavé evo jehli naté (borovice, mod ín, smrk),
evo t ískové a korkové desky, pryžové

podlahoviny (Industrial, Super)

C3 - lehce ho lavé evovláknité desky (Hobra, Sololak, Sololit),
celulózové hmoty, polyuretan, polystyren,
polyethylen, leh ený PVC

Tab .1
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Všeobecn Montážní návod je platný výlu  pro plynové kotle WOLF ady NG-31E a NG-31ED.

Je nutné, aby osoby, pov ené montáží, uvedením do provozu nebo údržbou, si p etly
tento návod p ed zahájením prací.
Musí se postupovat podle pokyn  uvedených v tomto návodu.

i nedodržení pokyn  montážního návodu zaniká záruka poskytovaná firmou WOLF.

V tomto montážním návodu se používají následující symboly a zna ky:

Nedbání takto ozna ených upozorn ní m že vést k ohrožení osob.

Nedbání takto ozna ených upozorn ní m že vést k poškození kotle.

Krom  montážního návodu je t eba také dbát pokyn  uvedených v návodu k obsluze a
provozu a na samolepkách.

- Montáž, uvedení do provozu a údržbu kotle smí provád t pouze kvalifikované a
autorizované osoby. P i uvedení kotle do provozu jinou osobou zaniká výrobcem
poskytovaná záruka.

- Práce na elektrických za ízeních (nap . regula ní automatice) smí provád t pouze
elektroodborníci s platným osv ením pro tuto innost.

- Kotel smí být provozován pouze s takovým výkonem, který je uveden v technických
podkladech firmy WOLF.

- Použití kotle je omezeno pouze pro ú ely oh evu topné vody v systémech teplovodního
vytáp ní.

- Bezpe nostní a kontrolní za ízení se nesmí odstra ovat, p emos ovat nebo jinak
vy azovat z funkce.

- Kotel smí být provozován pouze v technicky bezvadném stavu. Poruchy nebo poškození,
které ovliv ují nebo mohou ovliv ovat bezpe nost provozu kotle, se musí neodkladn
a odborn  odstranit.

- Poškozené díly a sou ásti za ízení se smí nahrazovat pouze originálními náhradními
díly firmy WOLF.

- Kotle popsané v tomto montážním návodu jsou kotle dle SN 070240:1993.
- P iložený provozní návod musí být umíst ný v koteln  tak, aby byl dob e viditelný.

Další doprovodnou dokumentaci zastr te do pr hledné obálky a p ipevn te ji na
bo ní oplášt ní kotle.

- Kotle typu B11 smí být instalovány pouze ve venkovním prostoru nebo v místnosti, která
nepat í k obytným místnostem budovy a která je vybavena odpovídajícím v tracím
za ízením propojeným p ímo s venkovním prostorem.

- P i instalaci kotle do užitných jednotek srovnatelných s byty je t eba za ízení vybavit
kontrolou spalin (typ B11BS).

- Aby se zaru ila spolehlivá a hospodárná funkce vytáp cího za ízení, je t eba, aby
odborný servisní pracovník provedl minimáln  jedenkrát za rok údržbu a vy išt ní kotle
a ho áku.
Doporu ujeme pro tento ú el uzav ít servisní smlouvu.

- Kotel se smí instalovat a provozovat pouze v místnostech (kotelnách), které jsou k tomu
ur ené a které vyhovují p íslušným p edpis m.

ležité symboly

Poznámky k bezpe nosti

Normy a p edpisy

Poznámky k bezpe nosti

Pozor

eprava, skladování Kotle jsou dodávány na palet  s d ev ným ochranným bedn ním. Manipulace je možná
na palet , nezvedat za výústky trubek, nestohovat. Kotle je nutno skladovat v suchém
a neagresivním prost edí.
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Technické údaje NG-31E

1) Za ízení má p i provozu na kapalný plyn propan s p ipojovacím tlakem 30 mbar asi o 16%
nižší výkon. P i tlaku 50 mbar je výkon p i provozu na propan cca. 12% nižší.

2) Za ízení má p i provozu na kapalný plyn propan s p ipojovacím tlakem 30 mbar asi o 19%
nižší výkon. P i tlaku 50 mbar je výkon p i provozu na propan cca. 12% nižší.

3) esah základu na p ední stran  kotle by m l init cca 200 mm.
4) Bezpe nostní termostat je nastavitelný na hodnoty 120, 110 a 100 °C.
5) i jmenovitém výkonu a T = 20 K
6) u 1. ho ákového stupn  / 1. + 2. ho ákového stupn

i volb  provedení komína je t eba pamatovat na to, že v závislosti na velikosti kotle a teplot  kotlové
vody m že být teplota spalin nižší než 80 °C. Aby se v tomto p ípad  zabránilo škodám, musí se použít
vhodný typ komínu.

Plynový kotel NG-31E 70 90 1) 110 2)

Výkon 1. ho ákového stupn kW 40,2 50,5 59,9
íkon 1. ho ákového stupn kW 42,5 53,5 63,3

Výkon 1. + 2. ho ákového stupn kW 70,0 90,0 110,0
íkon 1. + 2. ho ákového stupn kW 75,6 97,0 117,9

Rozm ry kotle ší ka mm 1025 1195 1365
výška (bez regulace) mm 970 970 970
hloubka mm 1010 1010 1010

Podstavec ší ka mm 1025 1195 1365
výška mm 100 100 100
hloubka 3) mm 1900 1900 1900

ipojovací rozm r výstupu kou ovodu mm 200 225 250
ipojení plynu (vnit ní závit) Rp 1 1 1

Hrdlo výstupní vody (vn jší závit) G 1 1/2 1 1/2 1 1/2
Hrdlo vstupní vody (vn jší závit) G 1 1/2 1 1/2 1 1/2
Objem vody v kotli litr 37 45 53
Max. p ípustná teplota výstupní vody 4) °C 120 120 120
Max. prac. p etlak v kotli bar 4 4 4
Hydraulická ztráta kotle 5) mbar 8 12 18
Po et lánk 9 11 13
Celková hmotnost kg 318 381 444
Pohotovostní ztráta tepla % 1,5 1,4 1,3
Jmenovitý pr tok plynu (1013mbar, 15°C), 1.+ 2. ho ákový stupe

zemní plyn H m3/h 8,00 10,27 12,48
zkapaln ný plyn propan kg/h 5,17 6,64 8,07
ipojovací tlak plynu
zemní plyn H mbar 20 20 20
zkapaln ný propan mbar 30/50 30/50 30/50

Nutný komínový tah Pa 3 3 3
Teplota spalin  6) °C 63/93 64/97 67/97
Hmotnostní pr tok spalin 6) g/s 43/53 58/72 69/88

pro zemní plyn H p i CO2
6) % 3,9/5,8 3,6/5,4 3,6/5,4

Elektrické p ipojení 230 V / 50 Hz / 10 A

regula ní automatika

erušova  tahu spalin

hrdlo výstupní vody

hrdlo vstupní vody

otvor pro p ipojení plynu

kabelové pr chodky
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1) Za ízení má p i provozu na kapalný plyn propan s p ipojovacím tlakem 30 mbar asi o  16% nižší
výkon. P i tlaku 50 mbar je výkon p i provozu na propan cca. 12% nižší.

2) Za ízení má p i provozu na kapalný plyn propan s p ipojovacím tlakem 30 mbar asi o 19% nižší
výkon. P i tlaku 50 mbar je výkon p i provozu na propan cca. 12% nižší.

3) esah základu na p ední stran  kotle by m l init cca 200 mm.
4) Bezpe nostní termostat je nastavitelný na hodnoty 120, 110 a 100 °C.
5) i jmenovitém výkonu a T = 20 K, hodnoty vztaženy na jeden kotel
6) u 1. kotle a 1. ho ákového stupn  / 1. + 2. kotle a 1. + 2. ho ákového stupn

i volb  provedení komína je t eba pamatovat na to, že v závislosti na velikosti kotle a teplot  kotlové
vody m že být teplota spalin nižší než 80 °C. Aby se v tomto p ípad  zabránilo škodám, musí se
použít vhodný typ komínu.

Plynový kotel NG-31ED 140 180 1) 220 2)

Výkon 1. kotle a 1. ho ákového stupn kW 40,2 50,5 59,9
íkon 1. kotle a 1. ho ákového stupn kW 42,5 53,5 63,3
íkon 1.+ 2. kotle a 1.+ 2. ho ákového stupn kW 140 180 220
íkon 1.+ 2. kotle a 1.+ 2. ho ákového stupn kW 151,2 194,0 235,8

Rozm ry dvojkotle ší ka mm 2100 2440 2780
výška v . sb r. komory mm 1630 1680 1730
hloubka v . sb r. komory mm 1010 1010 1035

Rozm ry jednotlivého kotle ší ka mm 1025 1195 1365
výška (bez regulace) mm 970 970 970
hloubka mm 1010 1010 1010

Mezera mezi kotli mm 50 50 50
Podstavec ší ka mm 2100 2440 2780

výška mm 100 100 100
hloubka 3) mm 2000 2000 2000

ipojovací rozm r výstupu kou ovodu mm 250 300 350
ipojení plynu (vnit ní závit) Rp 1 1 1

Hrdlo výstupní vody (vn jší závit) G 1 ½ 1 ½ 1 ½
Hrdlo vstupní vody (vn jší závit) G 1 ½ 1 ½ 1 ½
Objem vody v kotli litr 2x37 2x45 2x53
Max. p ípustná teplota výstupní vody 4) °C 120 120 120
Max. prac. p etlak v kotli bar 4 4 4
Hydraulická ztráta kotle 5) mbar 8 12 18
Po et lánk 9 11 13
Celková hmotnost kg 2x318 2x381 2x444
Pohotovostní ztráta tepla % 1,5 1,4 1,3
Jmenovitý pr tok plynu (1013 mbar, 15 °C), 1. + 2. kotel

zemní plyn H m³/h 16,00 20,53 24,96
zkapaln ný plyn propan kg/h 10,34 13,27 16,13
ipojovací tlak plynu
zemní plyn H mbar 20 20 20
zkapaln ný propan mbar 30/50 30/50 30/50

Nutný komínový tah Pa 5 5 5
Teplota spalin 6) °C 63/93 64/97 67/97
Hmotnostní pr tok spalin 6) g/s 43/105 58/144 69/175

pro zemní plyn H p i CO2
6) % 3,9/5,8 3,6/5,4 3,6/5,4

Elektrické p ipojení 230 V / 50 Hz / 10 A

regula ní automatika

erušova  tahu spalin

hrdlo výstupní vody

hrdlo vstupní vody

otvor pro p ipojení plynu

kabelové pr chodky

Technické údaje NG-31ED
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Instalace / expedice
- Kotel smí být instalován pouze v místnostech chrán ných p ed mrazem. V p ípad

nebezpe í zamrznutí vody p i odstavení je nutné kotel a celý topný systém vypustit.
- Kotel musí stát ve vodorovné poloze nebo v mírném stoupání sm rem dozadu, aby se

zajistilo dokonalé odvzdušn ní (upravit pomocí šroubových nožek).
- Kotel nesmí být instalován v místnostech s agresivními výpary, silnou prašností nebo

vysokou relativní vlhkostí (dílny, prádelny, apod.). Kotel smí být provozován pouze v
normálním prost edí.

- Spalovací vzduch nesmí obsahovat halogenové uhlovodíky.
- Vzdálenost kotle od st n nebo ho lavých materiál  musí vyhovovat místním požárním

edpis m, minimáln  však musí init 400 mm.
- Musí být zaru en p ívod erstvého vzduchu. Doporu ujeme p ívést erstvý vzduch ke

kotli p ímo z venkovního prost edí.
- Je t eba pamatovat na to, aby pro pozd jší išt ní a údržbu byl kolem kotle k dispozici

dostate  velký prostor.

NG-31E
Litinový blok smontovaný s ho ákem do jednoho celku. Oplášt ní, p erušova  tahu spalin
a montážní materiál je p ibalen na palet  spole  s litinovým blokem. Regula ní automatika
je zabalena ve zvláštní krabici.

NG-31ED
Litinový blok smontovaný s ho ákem do jednoho celku. Oplášt ní, p erušova  tahu spalin
a montážní materiál jsou p ibaleny na palet  spole  s litinovým blokem. Sb rná komora
spalin s nátrubkem a regula ní automatika jsou p ibaleny zvláš .

Rozm ry litinového bloku

NG-31E NG-31ED

70 90 110 140 180 220

Výška m m 650 650 650 650 650 650

Ší ka m m 880 1050 1220 880 1050 1220

Hloubka m m 740 740 740 740 740 740

Instalace

Stav p i expedici

Expedice kotle s litinovým blokem
rozloženým na segmenty

Expedice kotle s litinovým blokem
rozloženým na jednotlivé lánky

licí body u  NG-31E-70 licí body u  NG-31E-90 licí body u  NG-31E-110

Pozor

Pozor

Pozor

NG-31E NG-31ED
70 90 110 140 180 220

Po et lánk 9 11 13 18 22 26

Litinový blok rozložený na jednotlivé lánky je z výroby stažen táhly a proti posunutí
v d licích bodech zajišt n vloženými d ev nými hranoly. P erušova  tahu spalin a
montážní materiál jsou p ibaleny na palet  spole  s litinovým blokem.licí body

Litinový blok rozložený na segmenty je z výroby stažen táhly a proti posunutí v d licích
bodech zajišt n vloženými d ev nými hranoly. P erušova  tahu spalin a montážní
materiál jsou p ibaleny na palet  spole  s litinovým blokem.
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Montáž litinového bloku d leného na segmenty

Demontujte ho ák, záslepky, jímku idel a hrdla výstupní a vstupní vody. Odstra te
stahovací táhla a odd lte segmenty litinového bloku v místech vložení d ev ných
hranol .

ist te a odmast te k dodávce p iložené vsuvky a dotykové plochy litinových lánk  v
licích bodech.

Na základ položte první segment.

Vsuvky zven í vydatn  namažte p iloženým antikorozním nát rem (kluzným prost edkem).

Vsuvky naho e a dole lehce naražte gumovou palicí do spojovacích otvor  segmentu.

Aby se zabránilo net snostem, je t eba bezpodmíne  dbát na to, aby byly vsuvky
nasazeny rovn !

Do t snicí drážky prvního segmentu naneste rovnom rn  t snicí tmel (Novasil S 17) ve
tvaru vále ku o pr ru 6 - 7 mm.

Segment nasa te rovn  na vsuvky prvního segmentu a stahovacím trnem oba díly naho e
i dole rovnom rn  stáhn te.

i p echodu z jedné konstruk ní velikosti na druhou se musí stahovací trn uvolnit a nastavit
na novou délku.

i povoleném stahovacím trnu je t eba segmenty zajistit proti skácení!

Po spojení všech segment  uvoln te stahovací trn teprve tehdy, když jsou pevn
utažena stahovací táhla.

Namontujte ho ák, záslepky a jímku idel.
Namontujte hrdla výstupní a vratné vody (25 ± 3 Nm).

Pozor: ed montáží izolace a oplášt ní má zhotovitel kotelny provést tlakovou zkoušku
litinového bloku studenou vodou zkušebním tlakem minimáln  6 bar, nejvýše však
8 bar.

íprava montáže

Montáž

licí body jímka idla

hrdlo výstupní vody

hrdlo vstupní vody

táhla

ho ák

záslepky

kluzná podložka Ø 55

podložka Ø 80

ítla ná deska
       Ø 105

vsuvka
kontramatice (p íp.
nutno p idržovat)

stahovací trn

podložka

šestihranná matice SW36

snicí plocha

ítla ná deska Ø 105
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Montáž litinového bloku d leného na
jednotlivé lánky

íprava montáže

Montáž

Demontujte ho ák, záslepky, jímku idla a hrdla výstupní a vstupní vody. Odstra te
stahovací táhla a vložené d ev né hranoly a odd lte litinové lánky.

ist te a odmast te k dodávce p iložené vsuvky a dotykové plochy litinových lánk .

Pravý koncový lánek kotle postavte na p ipravený základ.

Vsuvky zven í vydatn  nat ete p iloženým primárním nát rem (kluzným prost edkem).

Vsuvky naho e a dole lehce naražte gumovou palicí do spojovacích otvor  litinového
lánku.

Aby se zabránilo net snostem, je t eba bezpodmíne  dbát na to, aby byly vsuvky
nasazeny rovn !

Do t snicí drážky lánku, který se má nalisovat, naneste rovnom rn  t snicí tmel (Novasil
S 17) ve tvaru vále ku o pr ru 6 - 7 mm.

St edový lánek nasa te rovn  na vsuvky pravého bo ního lánku a pomocí stahovacího
trnu lánky rovnom rn  p itáhn te k sob .

Uvoln te stahovací trn a nastavte ho na novou délku.

U dalších lánk  se postupuje stejným zp sobem.

Pokud je stahovací trn uvoln ný, je t eba lánky zajistit proti skácení!

kluzná podložka Ø 55
podložka Ø 80

ítla ná deska
Ø 105

vsuvka

kontramatice (p íp.
nutno p idržovat)

stahovací trn
podložka

šestihranná matice SW36

 t snicí plocha

ítla ná deska Ø 105

stahovací táhla

Po montáži levého bo ního lánku uvoln te stahovací trn teprve tehdy, když jsou
pevn  p itažena všechna stahovací táhla.

Namontujte ho ák, záslepky, jímku idla a hrdla výstupní a vstupní vody.

Pozor: ed montáží izolace a oplášt ní má zhotovitel kotelny provést tlakovou zkoušku
litinového bloku studenou vodou zkušebním tlakem minimáln  6 bar, nejvýše
však 8 bar.
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Montáž kotle

Blok kotle
postavte na základ a pomocí šroubových nožek vyrovnejte do vodorovné polohy nebo do
polohy mírn  stoupající sm rem dozadu.

snicí š ru
ilepte pomocí p iloženého t snicího tmelu na blok kotle (š ru p ípadn  zkra te).

erušova  tahu spalin
nasa te na blok kotle a p ipevn te použitím p iložených šroub  se šestihrannou hlavou
M8x25, v jí ových podložek a kombinovaných matic.

Ho ák
demontujte, zkontrolujte a p ípadn  odstra te ne istoty.

Plechové dno
vytáhn te z litinového bloku a p ípadn  vy ist te.

blok kotle

šroubové nožky

erušova  tahu spalin

snicí š ra

ho ák

snicí š ra

upev ovací šrouby ho áku

šrouby se šestihrannou hlavou

šroubové nožky
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potah k zatla ení
dovnit

zá ezy pro hrdla
výstupní a vstupní
vody

otvor pro vývod
výstupní vody

otvor pro jímku
idla

vý ez pro
ho ák

vý ez pro p erušova
tahu spalin

Montáž kotle

Pravá montážní lišta
Na litinový blok vedle nožek kotle p edmontujte 2 upev ovací šrouby M8x25
s podložkami a kombinovanými maticemi.
Montážní lištu p esu te vybráními p es nožky kotle a utáhn te upev ovací šrouby.
Pozor: Montážní lišta musí být v jedné rovin  s vnit ní hranou nožky kotle.

Levá montážní lišta
Na litinový blok vedle nožek kotle p edmontujte 2 upev ovací šrouby M8x25
s podložkami a kombinovanými maticemi.
Montážní lištu p esu te vybráními p es nožky kotle a utáhn te upev ovací šrouby.
Pozor: Aby se zaru ila správná montáž oplášt ní, musí se levá montážní lišta vzadu
a vp edu nastavit na rozm r „X“ (viz tabulka).

Tepelnou izolaci
navlékn te otvorem  60 mm, ur eným pro vývod výstupní vody, na tento vývod a
obto te ji kolem kotle ve sm ru pohybu hodinových ru ek. Vp edu musí být skrz
druhý otvor  60 mm vid t jímka idla.
Tepelnou izolaci položte vzadu pod p erušova em tahu spalin.
Oba zá ezy navlékn te p es vývody výstupní a vstupní vody. Zbytkem izolace

eplátujte první vrstvu na pravé stran  kotle až na p ední stranu a zde ji upevn te
upínacími pružinami. P nívající potah izolace vtla te u otvoru pro ho ák a na konci
izolace dovnit .

NG-31E 70 90 110
Rozm r "X" 1022 1191 1360

pravá montážní lišta

upínací
pružiny

X

vývod
výstupní
vody

jímka
idel

v jedné rovin

pravá montážní lišta
levá montážní lišta

v jedné rovin
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Bo ní pravé a levé oplášt ní
s v tracími vý ezy vp edu dole p ipevn te dv ma samo eznými šrouby k montážním
lištám.

Mezist nu
zastr te vp edu dole za stahovací táhlo.

Kryt hrany nastr te vpravo naho e na hranu vý ezu.
(Naklepn te rukojetí šroubováku.)

Oplášt ní vp edu naho e
zastr te p es bo ní oplášt ní a vp edu 2x p ipevn te k bo nímu oplášt ní
samo eznými šrouby.
Mezist nu zafixujte 3x p iloženými samo eznými šrouby.

Plechové dno
zasu te do lišty pod otvorem ho áku na litinovém bloku.
(Zkosení odd lovacího plechu musí být vzadu.)

Ho ák
zasu te a p išroubujte 4 maticemi. (Odd lovací plech uprost ed plechového dna
musí být vlevo od menší odd lovací ho ákové ty e).

samo eznými šrouby

lišty pro plechové dno

Montáž kotle

samo ezné šrouby

táhlo

mezist na kryt hrany

bo ní pravé
oplášt ní

bo ní levé
oplášt ní

plechové dno

ho ák

mezist na

horní p ední oplášt ní

samo eznými šrouby
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Oplášt ní zadní st ny
vé te p es hrdla výstupní a vratné vody a p iloženými samo eznými šrouby je 2x
sešroubujte s bo ními oplášt ními. (T snicí š ra na litinovém bloku musí ležet
v oblasti zadní st ny pod sražením hrany; polohu t snicí š ry zkontrolujte otvorem
pro výfukovou trubku.)

Plechy zadní st ny naho e vlevo a vpravo
namontujte každý použitím 3 samo ezných šroub .

Elektrickou jednotku
zav ste jazykem do vý ezu v mezist  a p ipevn te ji samo ezným šroubem.

Kabel od zapalovacího automatu
ipojte ke kombinovaným plynovým ventil m (krátký kabel na pravý, dlouhý kabel na

levý kombinovaný plynový ventil), zapalovací elektrod , hlída i tlaku plynu a zemn ní.
Konektor magnetického ventilu odd lovacího ho áku opat ete záv sným t sn ním
a zastr te. Kabel ioniza ní elektrody zastr te do zdí ky v zapalovacím automatu.
Kabel zafixujte 2 samolepicími kabelovými sponami na mezist nu. (Pozor: kabel
k zapalovací elektrod  nefixujte kabelovými sponami).

Regula ní automatiku
nasa te vp edu naho e na oplášt ní a p ipevn te 4 šrouby.
Položení kabel  je uvedeno na stran  15.

Horní tepelnou izolaci
položte na p erušova  tahu spalin. Potah izolace p nívající vzadu zastr te dovnit .

ipojovací kabel
ho áku stupn  1 a 2 zastr te do zapalovacího automatu na mezist .
Do jímek vp edu na kotli zastr te 2 kotlová idla a upevn te kapilárním trubkovým
držákem.
Nevyužité kabely musí být zabezpe eny proti dotyku!

Veškerá vedení položte na tepelnou izolaci a podle pot eby je ve te otvory v plechách
zadní st ny naho e vpravo nebo vlevo a zasu te krytky kabelových pr chodek.
Kabely vytahujte z kotle pouze v p ípad  nutnosti. Nevyužité kabely musí být
zabezpe eny proti dotyku a položeny naho e na tepelnou izolaci!

Oplášt ní vzadu naho e
položte na kotel.

oplášt ní zadní
st ny

zadní st na
vlevo naho e

zadní st na
vpravo naho e

ipojovací kabel regulace

horní tepelná izolace

zapalovací automat

kotlové idlo

regulace

oplášt ní naho e vzadu

vrchní tepelná izolace

oplášt ní zadní st ny

zapalovací automat
kombinovaný
plynový ventil

zapalovací
elektroda

ventil
odd lovacího
ho áku

hlída  tlaku
plynu

ioniza ní
elektroda

krytky pr chod  pro kabely

íchytky
kabelu

íchytky
kabelu

zemn ní

Montáž kotle
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gumové rozp rné držáky
klecové matice

typový štítek /
samolepka

otvor pro
ívodní

plynové potrubí

šrouby s kovitou
hlavou

doprovodná
dokumentaceLogo Wolf

ední oplášt ní

šroub s kovitou
hlavou

ední oplášt ní

typový štítek / samolepka

pouzdro na
doprovodnou
dokumentaci

íchytný
kroužek

gumový rozp rný
držák

klecová
matice

Montáž kotle

Typový štítek a samolepku
 nalepit na mezist nu na dob e viditelné místo.

ívodní plynové potrubí
ve te zezadu skrz otvory v zadní st  a mezist  a p ipojte je k oblouku
na plynovém ho áku.

Klecové matice
vsa te vp edu vlevo a vpravo do bo ních oplášt ní.

Gumové rozp rné držáky
vsa te vp edu vlevo a vpravo do bo ních oplášt ní.

Šrouby s kovitou hlavou M5x45
s gumovými p íchytnými kroužky vsa te vpravo a vlevo do p edního oplášt ní.

ední oplášt ní
zav šte do oplášt ní naho e vp edu a p ipevn te zašroubováním šroub  s kovitou
hlavou do klecových matic.

Logo Wolf
zasu te do p edního oplášt ní.

Doprovodnou dokumentaci
v p íslušném pouzdru upevn te p iloženými sponami na bo ní oplášt ní kotle.
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Montáž sb rné komory spalin
u dvojkotle NG-31ED

Montáž sb rné komory
spalin u dvojkotle   NG-31ED

Vzdálenost mezi kotli musí být 50 mm. Spalinové nátrubky 2 zasu te do límc  p erušova e
tahu spalin 1. Sb rnou komoru spalin 3 nasa te na volné konce nátrubk .
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Montáž regula ní automatiky,
bezpe nostní termostat

i montáži regula ní automatiky se musí dbát na to, aby se kapiláry idel nezlomily nebo
nep ekroutily a aby nebyly vytaženy z oplášt ní kotle více než je nutné!

Kabely idel venkovní teploty a teploty výstupní vody nepokládejte spole  se silovými
kabely elektrické sít .

Elektrické propojení prove te podle p iloženého schématu zapojení.

Nevyužité kabely se musí zabezpe it proti dotyku!

Všechny kabely položte na izolaci kotle a podle pot eby je ve te ven zadními otvory na
kotli, pop . kabely ho áku a kotlových idel vyve te z kotle otvory vp edu v mezist .

Aby se mohla kontrolovat doba, po kterou byl ho ák v chodu, doporu uje se instalovat
íta  provozních hodin.

Regula ní automatika R31-STAV

íslušenství regula ní
automatiky

Upozorn ní

Montáž a elektrickou kabeláž prove te podle plánk  a schémat zapojení, p iložených
k p íslušenství regula ní automatiky.

Jsou-li kotle Wolf vybaveny jinou regula ní automatikou, než firmy Wolf nebo provedou-
li se na regula ní automatice Wolf zm ny, neru í firma Wolf za škody, které z toho mohou
vzniknout.

Bezpe nostní termostat (STB) je z výroby nastaven na 120 °C. V p ípad  pot eby je
možné nastavení STB zm nit.

estavení není vratné!

Regula ní automatiku odpojte od elektrického napájení.
Pomocí šroubováku sejm te víko regula ní automatiky.
Vyšroubujte plastové ví ko a kontramatici.
Vyjm te bezpe nostní termostat.
Se izovací šroub nastavte podle stupnice.
Prove te zp tnou montáž v opa ném po adí krok .

Zm na nastavení bezpe nostního
termostatu (STB) u R31-STAV

U regula ních automatik R32, R33 a R33/4 je t eba postupovat
podle p íslušných návod  k montáži a obsluze!

ívodní vedení ho áku
1.stupe

2.stupe

kotlová idla

sí ové vedení

kabel ob hového erpadla

kabel nabíjecího erpadla

kabel zásobníku TUV

Zm na nastavení kotlového
termostatu

V p ípad  pot eby lze zm nit nastavení kotlového termostatu z 80 °C na 90 °C. K tomu
je t eba knoflík termostatu oto it vpravo až na doraz odpovídající 80 °C. Potom knoflík cca
3 mm vytáhn te a otá ejte dále vpravo až na doraz p edstavující teplotu 90 °C.

Pozor: Zm ní-li se nastavení bezpe nostního termostatu na 100 °C, nesmí být kotlový
termostat nastaven na 90 °C.

Regula ní automatika
Kabely ve te otvorem ve víku oplášt ní. Pouzdro regula ní automatiky p išroubujte

iloženými samo eznými šrouby na víko oplášt ní.

Konektory p ívodního vedení ho áku
zasu te do zapalovacího automatu na mezist .

Kotlová idla
zastr te v libovolném po adí do jímek kotle a zajist te držákem kapiláry.

Sí ové vedení a kabel ob hového erpadla
ve te otvorem v zadní st  kotle.

Kabel nabíjecího erpadla (pokud je v p íslušenství p ípoj zásobníku TUV)
ve te otvorem v zadní st  kotle.

Kabel zásobníku TUV (pokud je v p íslušenství p ípoj zásobníku TUV)
ve te otvorem v zadní st  kotle.

Pozor
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hrdlo
výstupní
vody

hrdlo
vstupní
vody

ívod
plynu

hrdlo
výstupní
vody

hrdlo
vstupní
vody

ipojení trubky odtahu spalin

ipojení plynu

NG-31E

NG-31ED

Zde popsaná opat ení se vztahují výlu  na plynový kotel.

Zhotovení plynového potrubí jakož i p ipojení plynového potrubí ke kotli smí provád t pouze
instalatér, který má k t mto pracím oprávn ní.

ed p ipojením kotle pe liv  vy ist te topný systém a plynové potrubí, a to zejména u
starších za ízení.

ed uvedením kotle do provozu se musí zkontrolovat t snost spoj  na plynovém potrubí
a p ipojení ke kotli.

Kontrolu t snosti plynového potrubí provád jte bez kotle; zkušební tlak neodleh ujte
vypoušt ním plynu plynovou armaturou!

Pozor: Armatury plynového ho áku smí být zatíženy tlakem maximáln  150 mbar.
Uzavírací ventily smí být op t otev eny teprve po poklesu  zkušebního
tlaku na jmenovitý p ipojovací tlak.

hrdlo výstupní vody

hrdlo vstupní vody

ívod plynu

- Pr r trubky odtahu spalin u kotle NG-31E musí odpovídat pr ru nátrubku na
erušova i tahu spalin.

- Pr r trubky odtahu spalin u kotle NG-31ED musí odpovídat pr ru p íslušného
ipojovacího nátrubku na zadní stran  sb rné komory spalin.

- Zmenšení pr ezu trubky odtahu spalin je p ípustné pouze tehdy, když se výpo tem
dokáže, že to neovlivní správnou funkci kotle.

- Spalinovou trubku je t eba zavést co nejkratší cesou a ve stoupání do komína; ur itá
náb žná délka pomáhá vedení spalin.

- Tah komína by m l být ve vzdálenosti rovné dvojnásobku pr ru spalinové trubky
v rozmezí 0,03 až 0,1 mbar. P i hodnotách nad 0,1 mbar se doporu uje instalace
za ízení na p isávání vedlejšího vzduchu.

- Provedení komína má být takové, aby se zabránilo škodám následkem poklesu teploty
spalin pod hodnotu 80 °C, který m že ob as nastat v závislosti na velikosti kotle a jeho
provozní teplot .

Instalace / údržba
ipojení

hrdlo výstupní vody

hrdlo vstupní vody

ívod plynu

ipojení trubky odtahu spalin otvory pro vedení kabel

Teplom r spalin
(voln  dodané p íslušenství)

Ke sledování teploty spalin se doporu uje instalace vhodného teplom ru. Zne išt ní kotle
vede ke vzr stu teploty spalin a tím k nízké ú innosti kotle. Potom není zaru eno optimální
využití energie.

Pozor

ívod
plynu



17

Tlaková ztráta topného
systému

tla
ko

vá
 z

trá
ta

 t
op

né
ho

 s
ys

té
m

u 
[m

ba
r]

pr tok [m³/h]

Instalace / údržba
Aby se zamezilo chybným cirkulacím, musí se za ob hové erpadlo ( erpadla) zabudovat
zp tná klapka.

Spojovací potrubí mezi kotlem a pojistným ventilem nesmí být uzavíratelné!
Musí se vestav t bezpe nostní skupina.

Podlahové vytáp ní p ipojte p es ty cestný sm šova .
U difuzn  net sných trubek a klimatiza ních podlah je nutné systémové odd lení pomocí
vým níku tepla.

Kotel je vhodný pouze pro za ízení s ob hovými erpadly.

Doporu ení: Otev ené systémy zm te na uzav ené.

Potrubí mezi kotlem (NG-31E/
NG-31ED) a topným systémem

ipojení na topný sytém
u kotle NG-31ED

Vývody topné vody dvojkotle je možné využít tak, že:
- každý kotel napájí zvláštní topný systém,
- oba kotle napájí spole ný topný sytém,
- každý kotel m že napájet zásobník TUV.

topný okruh

oh ev zásobníku TUV

topný okruh

topný okruh

Kotel a topný systém se smí napustit až po namontování p edepsaného pojistného ventilu
(otvírací tlak max. 4 bar) na odvzduš ovací vývod kotle.

K napoušt ní topného systému namontujte na vývod „vypoušt ní a napoušt ní“ kohout a
k n mu p ipojte hadici.

i napoušt ní systému sledujte ukazatel tlaku na bezpe nostní skupin .

Prov te funkci pojistného ventilu.

Odvzdušn te kotel (nap . použitím automatického odvzduš ovacího ventilu).

Za ízení vypn te a nechte vychladnout.

Otev ete vypoušt cí kohout na kotli.

Otev ete odvzduš ovací ventily na topných t lesech.

Napoušt ní topného systému

Vypoušt ní topného systému

Pozor

oh ev zásobníku TUV

oh ev zásobníku TUV
oh ev zásobníku TUV
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tKmin = minimální teplota výstupní vody z kotle
tRmin = minimální teplota vstupní vody

Upozorn ní: Ekvitermní regulace je vybavena funkcí najetí a odleh ení kotle, která
hem startovací fáze zabra uje tvorb  kondenzátu.

Topný systém Regulace R31, R32
R33, R33/4

Radiátorové vytáp ní s tKmin °C 38
mén  než 20 litry/kW; tRmin °C 30
topný systém 80/60 zvýšení teploty vstupní 1-3

vody podle systému

Nízkoteplotní vytáp ní s tKmin °C 38
mén  než 20 litry/kW; tRmin °C 30
topný systém zvýšení teploty vstupní 1-3
55/45 a výše vody podle systému

Systémy s více než tKmin °C 38
20 litry/kW; podlahové tRmin °C 30
nízkoteplotní vytáp ní;
topný systém zvýšení teploty vstupní 2/3
55/45 a níže vody podle systému

Minimální teploty vratné vody Aby se zabránilo poklesu teplot vstupní vody pod minimální hodnoty tRmin uvedené
v tabulce a tím poklesu teploty spalin pod rosný bod, je zapot ebí u init následující
opat ení ke zvýšení teploty vratné vody

Dimenzování p im šovacího
erpadla

Dopravované množství p im šovacího erpadla V se vypo ítá podle následujícího vzorce:

QN x 3600
V =                     in m3/h

cp x t x W

V = objemový pr tok p im šovacího erpadla
QN = jmenovitý výkon kotle v kW
cp = rné teplo vody – 4,2 kJ/kgK
rw = rná hmotnost vody – 1000 kg/m3

t = rozdíl teploty výstupní vody a vody v obtoku
(doporu ený teplotní rozdíl 30 K)

Dopravní výška p im šovacího erpadla je dána tlakovými ztrátami kotle p i zvoleném
objemovém pr toku, potrubí a jednotlivých místních odpor  v topném okruhu.

Termostat T zapíná p im šovací erpadlo p i poklesu teploty vstupní vody
pod minimální p ípustnou hodnotu.

Termostat T1 zapíná p im šovací erpadlo p i poklesu teploty vstupní vody
pod p ípustnou hodnotu.
Klesne-li teplota vstupní vody dále, tak dá termostat T2 signál regulátoru R, který omezí

edávání tepla p estavením jednoho nebo více sm šova  M v topném okruhu.

Termostat T ovládá t ícestný ventil M tak, že p i poklesu teploty vstupní vody pod p ípustnou
hodnotu áste  nebo úpln  uzav e výstup topné vody do topného okruhu.
Po oh átí vody v kotli se t ícestný ventil M otev e do té míry, jak to vyžaduje p ípustná teplota
vstupní vody.

ícestný ventil M m že být také instalován jako sm šovací ventil do potrubí vstupní vody.

Minimální teploty vstupní vody /
zvýšení teploty vstupní vody

íklady instalace za ízení pro
zvýšení teploty vstupní vody
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Elektrické p ipojení
Elektrické p ipojení Ob hové erpadlo ( erpadla) topného okruhu, p im šovací erpadlo vratné vody a

nabíjecí erpadlo ( erpadla) zásobníku TUV je t eba p ipojit p es styka  v rámci
elektroinstalace kotelny, p emž

- se p ipojují erpadla hnaná t ífázovými elektromotory (400 V),

- erpadly odebíraný proud je v tší než 2 A / erpadlo,

- se p ekra uje celkový odebíraný proud regula ní automatiky.

ipojení sít ipojení sít  230 V, 50 Hz, 10 A

3 x 1,5²

ge/
gn
PE

br
L1

b l
N

nouzový vypína  topení
(není sou ástí dodávky
kotle)

k regula ní automatice

ipojení ob hového erpadla ( erpadel) topného okruhu / p im šovacího erpadla
vratné vody

3 x 1,0²

ge/gn
PE

br
L1

b l
N

ob hové erpadlo
(není sou ástí
dodávky kotle)

im šovací erpadlo
vratné vody
(není sou ástí dodávky
kotle)

k regula ní automatice

ge/gn = žluto-zelený; br = hn dý; bl = modrý
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Kombinovaný plynový
ventil

Namontován je jeden z následujících výrobk :

Sit 822 Nova Honeywell VR 46.. CB BM Control 762.012

Kombinovaný plynový ventil

1 šroubení pro m ení p ipojovacího tlaku a odvzdušn ní
2 se izovací šroub plynu (pod krycím šroubem)

Nastavení z výroby Atmosférický plynový kotel je z výroby vybaven pro provoz se zemním plynem H
(WO = 45,7 – 54,7 MJ/m3 = 12,7 – 15,2 kWh/m3).

Pokud bude tento kotel provozován na kapalný plyn propan,  (Wo = 72,9 – 76,8 MJ/m3

= 20,3 – 21,3 kWh/m3), musí být tento kotel dovybaven p íslušnou p estavbovou
sadou.

Se ízení a první uvedení do provozu smí provést pouze autorizovaný odborník.

1. Od plynárenské spole nosti si vyžádejte údaje o druhu plynu, hodnoty Wobbeho
indexu Ws a provozní výh evnosti Hi a porovnejte je s údaji na typovém štítku.
Pokud je nutná zm na se ízení kotle, viz p estavba na jíné druhy plynu.

2. Kotel nesmí být v provozu. Otev ete plynový uzavírací kohout.

3. K m icímu šroubení 1 p ipojte U-manometr.

4. Uve te kotel do provozu (viz návod k obsluze).

5. Na U-manometru ode te p ipojovací tlak (tlak p i proud ní).

ipojovací tlak zemního plynu Opat ení
nad 2,5 kPA neuvád t do provozu, oznámit plyn. spole nosti

2 kPa normální nastavení

1,8 - 2,0 kPa ípustný pouze do asný provoz;

oznámit plynárenské spole nosti

pod 1,8 kPa neuvád t do provozu, oznámit plyn. spole nosti

U kapalného plynu musí být p ipojovací p etlak 2,5 - 3,7 kPa (jmenovitý p ipojovací p etlak
3,0 kPa), p ípadn  4,3 - 5,7 kPa (jmen. p etlak 5,0 kPa)

6. Vypn te kotel. Zav ete plynový uzavírací kohout.

7. Odpojte U-manometr a op t t sn  uzav ete m icí šroubení šroubovou zátkou.
Otev ete plynový uzavírací kohout. Zkontrolujte t snost m icího šroubení.

Práce p ed prvním
uvedením do provozu

1

2

1

2

1

2
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Se ízení množství plynu metodou
tlaku na tryskách

Uvedení do provozu

Nastavení hlída e tlaku plynu

Uvedení do provozu
estavba kotle na jiný druh plynu

Postup p i uvedení do provozu je popsán v návodu k obsluze.

1. Kotel musí být odstaven z provozu.
2. Vyšroubujte zátku m icího šroubení na rozd lova i 1. stupn  ho áku a ke šroubení

ipojte U-manometr.
Vyšroubujte zátku m icího šroubení na rozd lova i 2. stupn  ho áku a ke šroubení

ipojte U-manometr.
3. V tabulce množství plynu vyhledejte, jaký je pot ebný tlak v trysce.
4. Uve te kotel do provozu.
5. Na obou stupních ho áku nastavte stejný tlak v trysce.
6. Pro zvýšení tlaku na trysce otá ejte šroubem 2 pro se ízení pr toku plynu, nacházejícím

se na plynovém kombinovaném ventilu, ve sm ru pohybu hodinových ru ek. Pro
snížení tlaku na trysce otá ejte šroubem 2 pro se ízení pr toku plynu, nacházejícím se
na plynovém kombinovaném ventilu, proti sm ru pohybu hodinových ru ek.

7. Odstavte kotel z provozu.
8. Odmontujte U-manometr a op t t sn  uzav ete m icí šroubení šroubovou

zátkou. Zkontrolujte t snost šroubení.
9. Našroubujte op t kryt se izovacího šroubu 2 pr toku plynu a zape te ho.

Nezávisle na druhu plynu se musí hlída  tlaku nastavit na 75% p ipojovacího tlaku.

estavbu na zkapaln ný propan  smí provést pouze autorizovaný odborník a musí
itom použít ur enou originální vým nnou sadu firmy Wolf.

Vým nné sady je t eba p ed montáží porovnat s údaji o tryskách v tabulce S.22.

1. Kotel musí být vy azen z provozu.
2. P ed p estavbou zav ete plynový uzavírací ventil.
3. Vym te hlavní trysky ho áku.
4. Uvoln te šroubení na zapalovacím ho áku. Vym te zapalovací plynovou trysku.

Šroubení op t našroubujte.
5. Povolte šroubení na p ívodu k odd lovacímu ho áku. Povolte kontramatici na odd lovací

ho ákové trysce a vytáhn te ji. Vym te odd lovací ho ákovou trysku. Montáž prove te
v opa ném po adí krok .

6. Kotel op t uve te do provozu a zkontrolujte t snost všech šroubení.
7. Nastavte množství plynu pro zkapaln ný propan metodou tlaku na tryskách.
8. Našroubujte op t kryt se izovacího šroubu pr toku plynu a zape te ho.
9. Na typový štítek nalepte samolepku s údajem o nastaveném druhu plynu.
Zp tná p estavba na zemní plyn E se provádí v opa ném po adí krok .

estavba kotle ze zemního plynu
H na zkapaln ný propan

odd lovací
tryska ho áku

ívod k odd lo-
vacímu ho áku

zapalovací
plynová tryska

icí šroubení
tlaku v trysce 2.
stupn  ho áku

icí šroubení
tlaku v trysce 1.
stupn  ho áku

hlavní tryska ho áku
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Plynový kotel  NG-31E / NG-31ED 1)

Druh plynu Trysky 70 90 110

Zemní plyn H Hlavní tryska ho áku Po et 8 10 12

íslo trysky 255 255 255

Ø mm 2,55 2,55 2,55

Odd lovací tryska ho áku Po et 1 1 1

íslo trysky 200 200 200

Ø mm 2,00 2,00 2,00

Zapalovací tryska ho áku Po et 1 1 1

íslo trysky 4 4 4

Ø mm 0,4 0,4 0,4

Zkapaln ný Hlavní tryska ho áku Po et 8 10 12

propan-butan íslo trysky 155 155 155

Ø mm 1,55 1,55 1,55

Odd lovací tryska ho áku Po et 1 1 1

íslo trysky 140 140 140

Ø mm 1,40 1,40 1,40

Zapalovací tryska ho áku Po et 1 1 1

íslo trysky 225 225 225

Ø mm 0,225 0,225 0,225
1) U plynového kotle NG-31ED je vždy zapot ebí dvojnásobného po tu trysek.

Plynový kotel Jmenovitý Jmenovitý Tlaky na tryskách [mbar](1013mbar,15°C)
NG-31E/ topný výkon íkon zemní plyn H zkapaln ný propan
NG-31ED [kW] [kW] WS=51,2MJ/m³(=14,2kWh/m³) WS=76,8MJ/m³(=21,3kWh/m³)

70 70,0 75,6 13,4 28,0/29,5 1)

90 90,0 97,0 13,7 27,9/31,0 1)

110 110,0 117,9 13,9 27,7/32,5 1)

1) Tlak na tryskách platí pro p ipojovací tlak 30/50 mbar.

Name ená hladina hluku, ve vzdálenosti 1 m od hrany kotle, nep esahuje úrove  50 dB (A)

Po et a velikosti trysek

Velikosti trysek a tlaky v tryskách

Tlaky na tryskách v závislosti na nastavení množství plynu
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íslušenství spalinové klapky
Montáž spalinové klapky

Pozor: ný kolík a va ka musí zapadnout do vý ezu pouzdra!
Polohovací páka musí p iléhat na horní hranu upev ovací desky.

Odšroubujte víko p erušova e tahu spalin.
ídel spalinové klapky upevn te dv ma kolíky.

Spalinová klapka se p ipojí zastr ením konektoru.
ipojovací kabel pod oplášt ním kotle ve te z mezist ny sm rem dop edu.

Vytáhn te 4-pólový m stkový konektor umíst ný vpravo na zapalovacím automatu.
Z vý ezu v mezist  vytáhn te pot ebnou délku kabelu a zastr te do zapalova-cího
automatu.
Na mezist  kabel zafixujte kabelovou p íchytkou.

Elektrické p ipojení spalinové
klapky

zapalovací automat

stek
elektromotor spalinové klapky

zapalovací automat

kabelová p íchytka

iložené ložisko upevn te zevnit  šrouby

ný kolík
va ka

pouzdro na h ídel s polohovací pákou
upev ovací vývrty
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Porucha – p ina - odstran ní
Odstran ní

Zkontrolujte pojistky, p ipojení elekt iny, polohu provozního
vypína e, regula ní automatiku a nouzový vypína  vytáp ní.

Vy kejte, dokud teplota vody v kotli neklesne nebo nastavte
výše kotlový termostat.

Zkontrolujte tlak plynu.

Termostat odblokujte. Vypne-li termostat znovu, je vadný
kotlový termostat – vym nit.

Vzadu zdvihn te víko oplášt ní a spalinovou klapku otev ete
tahem za polohovací páku. Polohovací páku ve svislé poloze
zaaretujte. Zajist te opravu odborníkem.

Resetování: stiskn te resetovací knoflík na automatu
topení na dobu cca 3 vte in

Odvzdušn te, stiskn te resetovací knoflík na automatu
topení na dobu cca 3 vte in, aby se opakoval pokus o zapálení.

Navzájem zam te fázi (L) a nulový vodi  (N).

Zkontrolujte polohu zapalovací elektrody. Prov te, zda na
keramickém t lese zapalovací elektrody nejsou vlasové
trhliny, elektrodu p ípadn  vym te.

Multimetrem nebo pr razom rem zkontrolujte, zda
magnetické cívky na ventilu nemají pr raz (cca 890 Ohm).
Zkontrolujte, zda jsou pevn  zasunuty oba konektory na
spojovacím kabelu.
(M ení nap tí na výstupu ventilu nemá kv li vnit ní kontaktní
kontrole vypovídací schopnost.)

Zkontrolujte polohu kontrolní elektrody. Mikroampérmetrem,
zapojeným mezi zapalovací automat a vedení ioniza ní
elektrody, zm te ioniza ní proud (má být > 1 A).

V zapalovacím plynovém potrubí je vzduch -> potrubí
odvzdušn te.

Zapalovací ho ák vymontujte a vy ist te (vý ezy pro p ívod
vzduchu, zapalovací plynovou trysku, kontrolní elektrodu).

Zkontrolujte p epína  léto – zima.

Proto te h ídel erpadla šroubovákem.

Vym te ob hové erpadlo.

Zkontrolujte regulátor teploty v zásobníku a pop . jej vym te.

Proto te h ídel erpadla šroubovákem.

Vym te nabíjecí erpadlo.

Nastavte maximální teplotu vody v kotli na vyšší hodnotu.

ina

Kotel nemá elektrické nap tí.

Teplota vody v kotli je p íliš vysoká

Tlak plynu p i pr toku je p íliš nízký,
vypnul hlída  tlaku.

Vypnul bezpe nostní termostat.

Je-li instalovaná spalinová klapka:
porucha motoru spalinové klapky

Není plyn, zavzdušn né p ívodní potrubí
(nap . první uvedení do provozu).

Prohozené vodi e fáze a nuly.

Zapalování nedává jiskru.

Plynový kombinovaný ventil má závadu

Ioniza ní proud je p íliš nízký.

Zapalovací ho ák je zne išt ný.

Topný systém je v letním provozu.

Ob hové erpadlo je zablokováno.

Ob hové erpadlo je vadné.

Regulátor teploty vody v zásobníku je
vadný.

Nabíjecí erpadlo je zablokováno.

Nabíjecí erpadlo je vadné.

Je nastavena p íliš nízká hodnota
maximální teploty vody v kotli.

Porucha

Kotel nelze uvést do provozu

Automat topení ukazuje
poruchu

Neb ží ob hové erpadlo.

Neb ží nabíjecí erpadlo
zásobníku TUV.

Topení je v provozu, ale teplota
v místnostech je nízká.




