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CS
1. VŠEOBECNÁ UPOZORN NÍ
• P e t te si pozorn  upozorn ní uvedená v tomto návodu k použití a dodržujte je.
• Po instalaci kotle informujte uživatele o jeho provozu a p edejte mu tento návod k

použití, který je nedílnou a d ležitou sou ástí výrobku, a uživatel ho musí pe liv
uchovat pro všechny další konzultace.

• Instalaci a údržbu smí provád t pouze odborn  vyškolení pracovníci v souladu s
platnými normami a podle pokyn  výrobce. Je zakázáno jakýmkoli zp sobem za-
sahovat do zape et ných se izovacích za ízení.

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

• P ed jakýmkoli išt ním nebo údržbou odpojte kotel od napájení pomocí vypína e
systému a/nebo pomocí p íslušných uzavíracích za ízení.

• V p ípad  poruchy a/nebo špatného fungování kotel vypn te, ale v žádném p ípad
se ho nepokoušejte sami opravit, ani p ímo nijak nezasahujte. Obra te se výhradn
na odborn  vyškolené pracovníky. P ípadnou opravu nebo vým nu výrobk  smí
provád t pouze odborn  vyškolení pracovníci s použitím výhradn  originálních
náhradních díl . Nedodržení výše uvedených pokyn  ohrožuje bezpe nost kotle.

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

• ásti obalu mohou být pro d ti nebezpe né, proto je t eba odstranit tento obalový
materiál z jejich dosahu.

• Tento výrobek nesm jí používat osoby (v etn  d tí) se sníženými fyzickými, smy-
slovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez pat i ných znalostí a zkušeno-
stí, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba
odpov dná za jejich bezpe nost.

• Kotel a jeho p íslušenství se musí zlikvidovat správným postupem v souladu s
platnými normami.

• Vyobrazení v tomto návodu jsou zjednodušené nákresy výrobku. Mohou se lehce a
nevýznamn  lišit od zakoupeného kotle.

2. NÁVOD K POUŽITÍ
2.1 Úvod
DIVA HC24 je tepelný generátor k vytáp ní a výrob  teplé užitkové vody (volitelné) s 
vy-sokým výkonem, který funguje na zemní plyn; je vybaven atmosférickým ho ákem s 
elektronickým zapalováním, uzav enou komorou s nucenou ventilací a kontrolním mikro-
procesorovým systémem. Lze ho instalovat uvnit  i venku na áste n  chrán ném míst  
(podle EN 297/A6) s teplotami až do -5 °C.

A
Kotel je p ipraven pro p ipojení k externímu oh íva i (volitelný) na teplou
užitkovou vodu. V této p íru ce jsou všechny uvedené funkce týkající se
výroby teplé užitkové vody aktivní pouze tehdy, je-li ke kotli p ipojen vo-
litelný oh íva  užitkové vody, jak je uvedeno v sez. 3.3

2.2 Ovládací panel
Panel

obr. 1  - Ovládací panel
Popis panelu fig. 1
1 Tla ítko snížení nastavení teploty teplé užitkové vody
2 Tla ítko zvýšení nastavení teploty teplé užitkové vody
3 Tla ítko snížení nastavení teploty topného systému
4 Tla ítko zvýšení nastavení teploty topného systému
5 Displej
6 Tla ítko Reset - p epínání režimu Léto/Zima
7 Tla ítko p epínání režimu Léto/Zima - zapnutí/vypnutí p ístroje
8 Symbol teplé užitkové vody
9 Indikace provozu užitkového okruhu
10 Indikace režimu Léto
11 Multifunk ní indikátor
12 Indikace režimu Eco (Economy)
13 Ukazatel funkce vytáp ní
14 Symbol vytáp ní
15 Indikace zapálení ho áku a aktuálního výkonu
17 Hydrometr

Indikace b hem provozu
Vytáp ní
Požadavek na vytáp ní (vyslaný prostorovým termostatem nebo dálkovým ovládáním)
je signalizován blikáním teplého vzduchu nad radiátorem.
Na displeji ( . 11 - fig. 1) se zobrazuje aktuální teplota náb hového okruhu vytáp ní a
b hem asu prodlevy vytáp ní také nápis "d2".
Užitková voda
Požadavek na užitkový okruh (vyslaný odb rem teplé užitkové vody) je signalizován
blikáním teplé vody pod kohoutkem na displeji.
Na displeji ( . 11 - fig. 1) se zobrazuje aktuální teplota výstupu teplé užitkové vody a
b hem asu prodlevy užitkového okruhu nápis "d1".
Porucha
V p ípad  poruchy (viz cap. 4.4) se na displeji zobrazuje kód poruchy ( . 11 - fig. 1) a
b hem asu prodlevy nápis “d3”.
2.3 Zapnutí a vypnutí
P ipojení k elektrické síti
• Prvních 5 vte in se na displeji zobrazí také verze softwaru ídící jednotky.
• Otev ete p ívod plynu p ed kotlem.
• Kotel p ipraven k automatickému provozu, kdykoli se odebírá teplá užitková voda,

nebo je požadavek na vytáp ní (z prostorového termostatu nebo dálkového aso-
vého ovládání).

Zapnutí a vypnutí kotle
Stiskn te tla ítko on/off ( . 7 - fig. 1) na 5 vte in.

obr. 2 - Vypnutí kotle
I když je kotel vypnutý, elektronická deska je stále elektricky napájena. Provoz užitko-
vého okruhu a vytáp ní je zablokovaný. Systém proti zamrznutí z stane aktivní. Chcete-
li kotel znovu zapnout, stiskn te op t tla ítko on/off ( . 7 - fig. 1) na 5 vte in.

obr. 3
Kotel je okamžit  p ipraven k provozu, kdykoli se odebírá teplá užitková voda, nebo je
požadavek na vytáp ní (z prostorového termostatu nebo dálkového asového ovládání).

B
Systém ochrany proti mrazu nefunguje, jestliže je odpojeno elektrické a/nebo
plynové napájení kotle. P i dlouhých odstávkách v zimním období dopo-
ru ujeme vypustit všechnu vodu z kotle, užitkovou vodu i vodu z topného syté-
mu, aby mráz za ízení nepoškodil; nebo m žete vypustit pouze užitkovou vodu
a do topného systému dát vhodný prost edek proti zamrznutí, jak je uvedeno v
sez. 3.3.

2.4 Regulace
P epína  Léto/Zima
Stiskn te tla ítko Léto/Zima ( . 6 - fig. 1) na 2 vte iny.
Na displeji se aktivuje symbol Léto ( . 10 - fig. 1): z kotle je možné pouze odebírat užitko-
vou vodu. Systém proti zamrznutí z stane aktivní.
Chcete-li vypnout režim Léto, stiskn te op t tla ítko Léto/Zima ( . 6 - fig. 1) na 2 vte iny.
Regulace teploty vytáp ní
Pomocí tla ítek vytáp ní ( . 3 a 4 - fig. 1) m že být teplota nastavena od minima 30 °C
do maximáln  80 °C; doporu ujeme ale, aby kotel fungoval na nejmén  45 °C. 

obr. 4
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Regulace teploty užitkového okruhu
Pomocí tla ítek užitkového okruhu ( . 1 a 2 - fig. 1) m že být teplota nastavena od 10°C
do maximáln  65°C.

obr. 5
Nastavení okolní teploty (pomocí volitelného prostorového termostatu)
Pomocí prostorového termostatu nastavte požadovanou teplotu uvnit  místností. V
p ípad , že v systému není prostorový termostat, kotel udržuje systém na nastavené ho-
dnot  teploty náb hového okruhu systému.
Nastavení okolní teploty (se zapojeným dálkovým asovým ovládáním)
Pomocí dálkového asového ovládání nastavte požadovanou teplotu uvnit  místností.
Kotel bude regulovat vodu systému podle požadované teploty okolí. Pokud jde o provoz
s dálkovým asovým ovládáním, i te se p íslušným návodem k použití.
Vy azení oh íva e (economy)
Vytáp ní/udržování teploty v oh íva i m že uživatel vy adit. V p ípad  vy azení oh íva e
nepote e teplá užitková voda
Oh íva  m že uživatel vypnout (režim ECO) stisknutím tla ítka ECO/COMFORT ( . 7 -
fig. 1). V režimu ECO je na displeji symbol ECO ( . 12 - fig. 1). Chcete-li zapnout režim
COMFORT, stiskn te op t tla ítko ECO/COMFORT ( . 7 - fig. 1).
Regulace z dálkového asového ovládání

A
Jestliže je kotel p ipojený k dálkovému asovému ovládání (volitelné), výše
popsané regulace se provád jí podle pokyn  uvedených v tabella 1.

Tabulka. 1

Regulace hydraulického tlaku systému
Tlak zatížení p i studeném systému, snímaný na hydrometru kotle . 17 - fig. 1), musí
být asi 1,0 bar. Jestliže tlak systému klesne na hodnoty nižší než minimum, kotel se za-
staví a na displeji se zobrazí porucha F37. Plnicím kohoutem, je-li p ipojen k vodovodní
síti ( . 1 fig. 6), uve te kotel na p vodní hodnotu. Po tomto zákroku vždy op t zav ete
plnicí kohout.

obr. 6 - Plnicí kohout

3. INSTALACE
3.1 Všeobecná upozorn ní
NSTALACI KOTLE SM JÍ PROVÁD T POUZE SPECIALIZOVANÍ PRACOVNÍCI S
P ÍSLUŠNOU KVALIFIKACÍ V SOULADU SE VŠEMI POKYNY UVEDENÝMI V TÉTO
TECHNICKÉ P ÍRU CE, PLATNÝMI ZÁKONNÝMI USTANOVENÍMI, P EDPISY
STÁTNÍCH A MÍSTNÍCH NOREM A OBECN  PLATNÝMI TECHNICKÝMI P EDPISY.
3.2 Instala ní místo
Okruh spalin u kotle je uzav ený vzhledem k okolí a kotel je tedy možné instalovat v
jakékoli místnosti. Prost edí k instalaci musí být nicmén  dostate n  v trané, aby se ne-
vytvo ila nebezpe ná situace v p ípad  by  i nepatrného úniku plynu. Tato bezpe nostní
norma je stanovena sm rnicí EHS . 2009/142 pro všechna plynová za ízení, i pro za í-
zení s uzav enou komorou.
P ístroj je vhodný k instalaci v áste n  chrán ném prostoru podle normy EN 297 pr A6,
s minimální teplotou -5 °C. Doporu ujeme instalovat kotel pod st ešní okap, na terasu
nebo výklenku.
Na instala ním míst  nesmí být prach, ho lavé p edm ty i materiály nebo korozivní
plyny.
Kotel je ur en k zav šení na st nu a je sériov  vybaven držákem k zav šení na st nu.
Držák p ipevn te ke st n  ve výšce uvedené v fig. 17 a zav ste na n j kotel. P ipevn ní
na st nu musí zajistit stabilní a ú innou oporu kotle.

A
Jestliže se kotel instaluje mezi nábytek, nebo je p imontován bo n , je nutné
ponechat prostor k demontáži plášt  a pro b žné innosti údržby

3.3 Vodovodní p ipojení
Upozorn ní

B
Vývod pojistného ventilu kotle musí být p ipojen k trychtý i nebo sb rné trubce,
aby v p ípad  p etlaku v topném okruhu nedocházelo ke kapání vody na zem.
Jinak by se p i reakci vypoušt cího ventilu zaplavila místnost, za což by výrob-
ce kotle nenesl žádnou odpov dnost.

B
P ed p ipojením je nutné ov it, zda je kotel ur en pro fungování s daným
druhem paliva a provést ádné vy išt ní vnit ku veškerého potrubí.

Prove te p ipojení k p íslušným p ípojkám podle obrázku fig. 19 a symbol  uvedených
na p ístroji.
Poznámka: p ístroj je vybaven vnit ním by-passem uvnit  topného okruhu.
Vlastnosti vody v systému
Jestliže se používá voda s tvrdostí vyšší než 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO3), doporu uje
se použití vhodn  upravené vody, aby se v kotli netvo ily usazeniny.
Systém proti mrazu, kapaliny proti mrazu, p ísady a inhibitory
Pokud je to nutné, je dovoleno použít pouze a výhradn  takové tekuté p ípravky proti
mrazu, p ísady a inhibitory, jejichž výrobce poskytuje záruku, že tyto p ípravky jsou vho-
dné k danému použití a nepoškodí vým ník kotle nebo jiné sou ásti a/nebo materiály
kotle a systému. Je zakázáno použití obecných tekutých p ípravk  proti mrazu, p ísad a
inhibitor , jež nejsou výslovn  ur eny k použití do tepelných systém  a nejsou slu itelné
s materiály kotle a systému.

Regulace teploty vytáp ní Se ízení lze provád t bu  z nabídky dálkového asového ovládání 
nebo z ovládacího panelu kotle.

Regulace teploty užitkového okruhu Se ízení lze provád t bu  z nabídky dálkového asového ovládání 
nebo z ovládacího panelu kotle.

P epína  Léto/Zima Režim Léto má p ednost p ed p ípadným požadavkem na vytáp ní z 
dálkového asového ovládání.

Volba Eco/Comfort Volbu lze provád t pouze z ovládacího panelu kotle.
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P ipojení k oh íva i na teplou užitkovou vodu
Elektronická ídící jednotka kotle je p ipravena k ízení vn jšího oh íva e k výrob  teplé
užitkové vody. Prove te hydraulická p ipojení podle schématu fig. 7. Elektrické p ipojení
podle elektrického schématu v fig. 23. Je nutné použít sadu kód 1KWMA11W. ídící sy-
stém kotle rozpozná po zapálení p ítomnost sondy oh íva e a automaticky se nakonfi-
guruje - aktivuje displej a ízení týkající se funkce užitkového okruhu.

obr. 7 - Schéma p ipojení vn jšího bojleru
8 Odtok teplé užitkové vody
9 Vstup užitkové vody
10 Náb hový okruh systému
11 Vratný okruh systému
95 Trojcestný ventil
209 Náb hový okruh oh íva e
210 Vratný okruh oh íva e
3.4 P ipojení plynu
P ipojení plynu musí být provedeno k p íslušné p ípojce (viz fig. 19) v souladu s platnými
normami pomocí pevné kovové trubky nebo ohebné hadice s celistvou st nou z nerezo-
vé oceli, mezi systém a kotel se instaluje plynový kohout Zkontrolujte, zda jsou všechny
plynové p ípojky dokonale t sné.

3.5 Elektrické p ipojení
Upozorn ní

B
P ístroj musí být správn  p ipojen k ú innému uzem ovacímu systému v sou-
ladu s platnými normami o elektrickém zabezpe ení. Ú innost a vhodnost
uzemn ní nechte zkontrolovat odborníkem; výrobce neodpovídá za p ípadné
škody vzniklé chyb jícím uzemn ním systému.
Kotle jsou vybavené speciálním p ívodním kabelem k elektrickému rozvodu
typu "Y" bez zástr ky. P ipojení k síti je nutné provést pomocí pevného p i-
pojení a instalovat dvoupólový vypína  s nejmén  3 mm vzdáleností mezi kon-
takty, mezi kotel a vedení je nutné vložit pojistky max. 3 A. Dodržte polaritu
(VEDENÍ: hn dý kabel / NULOVÝ VODI : modrý kabel / UZEMN NÍ: žlutoze-
lený kabel k p ípojkám elektrického vedení.

B
P ívodní kabel nesmí nikdy vym ovat samotný uživatel. V p ípad  poškození
kabelu je t eba p ístroj vypnout a obrátit se výhradn  na odborn  vyškolené
pracovníky. V p ípad  vým ny p ívodního kabelu použijte výhradn  kabel
"HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm2 s maximálním vn jším pr m rem 8 mm.

Prostorový termostat (volitelný)

B
POZOR: PROSTOROVÝ TERMOSTAT MUSÍ MÍT KONTAKTY P ES RELÉ.
P IPOJENÍM 230 V KE SVORKÁM PROSTOROVÉHO TERMOSTATU SE
NENÁVRATN  POŠKODÍ ELEKTRONICKÁ DESKA.
P i p ipojení dálkového ovládání nebo asového spína e (timer) nesmí být ve-
deno napájení t chto za ízení z jejich vypínacích kontakt . Napájení musí být
provedeno prost ednictvím p ímého p ipojení k síti nebo pomocí baterií podle
typu za ízení.

P ístup k napájecí svorkovnici
Po odstran ní plášt  je možné otev ít elektrickou svorkovnici. Umíst ní svorek pro r zná
p ipojení je uvedeno také v elektrickém schématu v fig. 23.

obr. 8 - P ístup ke svorkovnici
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4. SERVIS A ÚDRŽBA
4.1 Regulace
P estavba napájecího plynu
P ístroje mohou fungovat na metan nebo LPG; použití jednoho nebo druhého plynu se
nastavuje již ve výrob  a je jasn  uvedeno na obalu a na typovém štítku s technickými
údaji p ímo na kotli. Pokud je nutné používat kotel na jiný, než je již nastavený plyn, je
t eba si obstarat p íslušnou soupravu k p estavb  a postupovat následujícím zp sobem:
1. P erušte elektrické napájení kotle a zav ete plynový kohout.
2. Vym te trysky hlavního ho áku a instalujte trysky uvedené v tabulce s technickými

údaji v cap. 5 podle typu použitého plynu.
3. Zapn te napájení kotle a otev ete plynový kohout.
4. Zm te parametr týkající se typu plynu:

• uve te kotel do stavu stand-by;
• stiskn te tla ítka užitkového okruhu . 1 a 2 - fig. 1 na 10 vte in: na displeji se

zobrazí blikající "b01";
• stiskn te tla ítka užitkového okruhu ( . 1 a 2 - fig. 1 k nastavení parametru 00

(k provozu na metan) nebo 01 (k provozu na LPG);
• stiskn te tla ítka užitkového okruhu . 1 a 2 - fig. 1 na 10 vte in.
• kotel se vrátí do stavu stand-by.

5. Se i te minimální a maximální tlaky na ho ák (viz p íslušný odstavec) a nastavte ho-
dnoty uvedené v tabulce s technickými údaji pro použitý typ plynu.

6. P ipevn te nový lepicí štítek, který je sou ástí soupravy pro p estavbu vedle typo-
vého štítku s technickými údaji na potvrzení provedené p estavby.

Aktivace režimu TEST
Stiskn te sou asn  tla ítka vytáp ní ( . 3 - fig. 1) na 5 vte in k aktivaci režimu TEST. Ko-
tel se zapne na maximální výkon vytáp ní nastavený jako v p edchozím odstavci.
Na displeji blikají symboly vytáp ní a užitkového okruhu (fig. 14); vedle se zobrazí výkon
vytáp ní.

obr. 14 - Režim TEST (výkon vytáp ní = 100 %)
Stiskn te tla ítka vytáp ní ( . 3 a 4 - fig. 1) ke zvýšení nebo snížení výkonu (minimální
= 0 %, maximální=100 %).
V p ípad , že je zapnutý režim TEST a je odb r teplé užitkové vody, sta í zapnout režim
Užitkový okruh, kotel z stane v režimu TEST, ale trojcestný ventil se nastaví na užitkový
okruh.
Chcete-li vypnout režim TEST, stiskn te sou asn  tla ítka vytáp ní ( . 3 a 4 - fig. 1) na
5 vte in.
Režim TEST se nicmén  vždy automaticky vypne po 15 minutách nebo zav ením odb ru
teplé užitkové vody (v p ípad , že je odb r teplé užitkové vody, sta í zapnout režim
Užitkový okruh).
Regulace tlaku na ho áku
Tento p ístroj je typ s modulací plamene a má dv  pevné hodnoty tlaku: minimální a ma-
ximální, které musí odpovídat tabulce s technickými údaji podle typu plynu.
• P ipojte vhodný tlakom r k hrdlu tlaku “B” umíst nému za plynovým ventilem.
• Sejm te ochranné ví ko “D” vyšroubováním šroubu “A”.
• Nechte fungovat kotel v režimu TEST.
• Se i te maximální výkon na maximální hodnotu. 
• Regulujte maximální tlak pomocí šroubu "G", doprava, chcete-li výkon zvýšit, nebo

doleva, chcete-li ho snížit
• Odpojte jeden ze dvou faston  z moduregu "C" na plynovém ventilu.
• Se i te minimální tlak pomocí šroubu "E", otá ením doprava ho snižujete,

otá ením doleva zvyšujete.
• Znovu p ipojte odpojený faston z moduregu na plynovém ventilu.
• Ov te, že se maximální tlak nezm nil.
• Vra te ochranné ví ko “D”.
• K ukon ení režimu TEST opakujte aktiva ní po adí, nebo po kejte 15 minut.

A
Po provedení kontroly tlaku nebo regulace tlaku je nutné zape etit barvou
nebo vhodnou pe etí regula ní šroub.

obr. 15 - Plynový ventil
A - Šroub ochranného ví ka
B - Tlakové hrdlo po proudu
C - Kabel moduregu
D - Ochranné ví ko
E - Regulace minimálního tlaku
G - Regulace maximálního tlaku

Regulace výkonu vytáp ní
K regulaci výkonu vytáp ní uve te kotel do provozu TEST (vizsez. 4.1). Stiskn te
tla ítka vytáp ní ( . 3 - fig. 1 ke zvýšení nebo snížení výkonu (minimální = 00 - maximální
= 100). Stisknete-li tla ítko reset do 5 vte in, z stane jako maximální výkon práv  nasta-
vený výkon. Ukon ete provoz TEST (viz sez. 4.1).
Regulace výkonu zapalování
K regulaci výkonu zapálení uve te kotel do provozu TEST (viz (sez. 4.1). Stiskn te
tla ítka užitkového okruhu ( . 1 - fig. 1) ke zvýšení nebo snížení výkonu (minimální = 00
- maximální = 60).  Stisknutím tla ítka reset do 5 vte in z stane jako výkon zapalování
práv  nastavený výkon. Ukon ete provoz režimu TEST (viz sez. 4.1).
4.2 Uvedení do provozu
P ed zapálením kotle
• Ov te t sn ní plynového vedení.
• Ov te správné p edb žné zatížení expanzní nádoby.
• Napl te vodovodní systém a zajist te úplné odvzdušn ní kotle a systému.
• Zkontrolujte, zda nedochází ke ztrátám vody v systému, v okruzích užitkové vody,

ve spojeních nebo v kotli.
• Zkontrolujte p esné p ipojení elektrického systému a funk nost uzemn ní.
• Zkontrolujte, zda hodnota tlaku plynu pro vytáp ní odpovídá požadované hodnot .
• Zkontrolujte, zda v bezprost ední blízkosti nejsou ho lavé kapaliny nebo materiály

Kontroly b hem chodu
• Zapn te kotel.
• Zkontrolujte t sn ní okruhu paliva a vodních systém .
• Zkontrolujte ú innost komína a potrubí vzduch-spaliny b hem chodu kotle.
• Zkontrolujte, zda cirkulace vody mezi kotlem a systémy probíhá správn .
• P esv d te se, že plynový ventil správn  moduluje jak ve fázi vytáp ní, tak i ve fázi

výroby užitkové vody.
• Zkontrolujte dobré zapalování kotle provedením r zných zapnutí a vypnutí pomocí

prostorového termostatu nebo dálkového ovládání.
• Ov te si, že spot eba paliva uvedená na plynom ru odpovídá spot eb  uvedené v

tabulce s technickými údaji v cap. 5.
• Ov te si, že se ho ák správn  zapálí bez požadavku na vytáp ní p i otev ení

kohoutku s teplou užitkovou vodou. Zkontrolujte, zda se p i provozu ve vytáp ní p i
otev ení kohoutku s teplou užitkovou vodou zastaví erpadlo vytáp ní a probíhá
ádná výroba užitkové vody.

• Zkontrolujte správné programování parametr  a prove te p ípadné vlastní úpravy
(kompenza ní k ivka, výkon, teploty apod.).
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4.3 Údržba
Pravidelná kontrola
K zajišt ní dlouhodobého správného chodu p ístroje je nutné, aby kvalifikovaný praco-
vník provedl jednou ro n  následující kontroly:
• Ovládací a bezpe nostní za ízení (plynový ventil, m i  pr toku, termostaty apod.)

musí správn  fungovat.
• Okruh odvodu spalin musí být dokonale ú inný.

(Kotel s uzav enou komorou: ventilátor, presostat, atd. - Uzav ená komora musí do-
konale t snit: t sn ní, kabelové svorky apod.)
(Kotel s otev enou komorou: za ízení proti zp tnému tahu, termostat spalin, apod.)

• Potrubí a koncovky vzduch-spaliny nesmí být ucpané a nesmí v nich docházet ke
ztrátám

• Ho ák a vým ník tepla musí být isté a bez usazenin. P i p ípadném išt ní ne-
používejte chemické prost edky ani ocelové kartá e.

• Na elektrod  nesmí být usazeniny a musí být správn  usazená.

obr. 16 - Umíst ní elektrody
• Plynový a vodovodní systém musí být t sn  uzav ené.
• Tlak vody ve studeném systému musí být asi 1 bar; v opa ném p ípad  ho uve te

na tuto hodnotu.
• Ob hové erpadlo nesmí být zablokované.
• Expanzní nádoba musí být zatížená.
• Výkon plynu a tlak musí odpovídat hodnotám uvedeným v p íslušných tabulkách.

4.4 ešení problém
Diagnostika
Kotel je vybaven špi kovým diagnostickým systémem. V p ípad  poruchy kotle displej
bliká spolu se symbolem poruchy ( . 11 - fig. 1) a udává kód poruchy.
N které poruchy mají za následek trvalá zablokování (jsou odlišeny písmenem "A "): k
obnovení innosti sta í stisknout tla ítko RESET ( . 6 - fig. 1) na 1 vte inu nebo tla ítko
RESET na dálkovém asovém ovládání (volitelné), pokud je nainstalované; jestliže se
kotel nespustí, je nutné nejprve odstranit poruchu.
Ostatní poruchy zp sobují do asná zablokování kotle (ozna ená písmenem "F") a auto-
maticky se odblokují ihned po návratu hodnoty, která zp sobila poruchu, do rozsahu pro
normální innost kotle.
Tabulka poruch

Tabulka. 8 - Seznam poruch

Kód
poruchy Porucha Možná p í ina ešení

A01 Neúsp šné zapálení ho áku

Nedostatek plynu
Zkontrolujte, zda je p ívod plynu ke 
kotli pravidelný a v trubkách není 
vzduch

Porucha poloha 
elektrody zapálení /
detekce

Zkontrolujte kabeláž elektrody, její 
správné umíst ní a nep ítomnost 
usazenin

Vadný plynový ventil Zkontrolujte a vym te plynový ven-
til

Výkon zapalování 
p íliš nízký Se i te výkon zapálení

A02 Signalizace p ítomnosti pla-
mene u vypnutého ho áku

Porucha elektrody Zkontrolujte kabeláž ioniza ní elek-
trody

Porucha ídící jed-
notky Zkontrolujte ídící jednotku

A03 Zásah ochrany proti p eh átí

idlo vytáp ní 
poškozené

Zkontrolujte správné umíst ní a pro-
voz idla vytáp ní

Nedostatek vody v 
systému Zkontrolujte erpadlo

Vzduch v systému Odvzdušn te systém

F04 Porucha parametr  ídící jed-
notky.

Špatné nastavení 
parametru ídící jed-
notky

Zkontrolujte a p ípadn  opravte 
parametr ídící jednotky

F05
Presostat vzduchu (nezav e 
kontakty do 20 s po zapnutí 
ventilátoru)

Kontakt presostatu 
vzduchu otev ený

Zkontrolujte presostat/ ventilátor/ 
zásuvku ventilátoru.

Kabeláž k preso-
statu vzduchu je 
vadná

Zkontrolujte kabeláž

Chybná clona Zkontrolujte, zda: ada clona opra-
veno

Komín nemá 
správné rozm ry, 
nebo je ucpaný

Zkontrolujte délku komínu / vy ist te 
komíny

��
��
�
�� �

A06 Po fázi zapnutí není plamen

Nízký tlak v plyno-
vém systému Zkontrolujte tlak plynu

Kalibrace minimál-
ního tlaku ho áku

Zkontrolujte tlaky plynu

F07
Presostat vzduchu (zav ené 
kontakty p i zapnutí venti-
látoru)

Kontakt presostatu 
vzduchu otev ený

Zkontrolujte presostat/ ventilátor/ 
zásuvku ventilátoru.

Kabeláž k preso-
statu vzduchu je 
vadná

Zkontrolujte kabeláž

Chybná clona Zkontrolujte, zda: ada clona opra-
veno

Komín nemá 
správné rozm ry, 
nebo je ucpaný

Zkontrolujte délku komínu / vy ist te 
komíny

A09 Porucha plynového ventilu
P erušená kabeláž Zkontrolujte kabeláž

Vadný plynový ventil Zkontrolujte a p ípadn  vym te ply-
nový ventil

F10 Odchylka idla náb hového 
okruhu

idlo poškozené
Zkontrolujte kabeláž nebo vym te 
idloZkrat kabeláže

P erušená kabeláž

F11 Odchylka idla užitkového 
okruhu

idlo poškozené
Zkontrolujte kabeláž nebo vym te 
idloZkrat kabeláže

P erušená kabeláž

A16 Porucha plynového ventilu
P erušená kabeláž Zkontrolujte kabeláž

Vadný plynový ventil Zkontrolujte a p ípadn  vym te ply-
nový ventil

A23 Porucha parametr  ídící jed-
notky.

Špatné nastavení 
parametru ídící jed-
notky

Zkontrolujte a p ípadn  opravte 
parametr ídící jednotky

A24 Porucha parametr  ídící jed-
notky.

Špatné nastavení 
parametru ídící jed-
notky

Zkontrolujte a p ípadn  opravte 
parametr ídící jednotky

F34 Napájecí nap tí nižší než 140 
VAC

Problémy elektrické 
sít Zkontrolujte elektrický systém

F35 Porucha frekvence sít Problémy elektrické 
sít Zkontrolujte elektrický systém

F37 Tlak vody systému není 
správný

P íliš nízká teplota Dopl te tlak systému
Presostat vody není 
p ipojený, nebo je 
poškozený

Zkontrolujte idlo

F43 Zásah ochrany vým níku.
Nefungující cirku-
lace H2O v systému Zkontrolujte erpadlo

Vzduch v systému Odvzdušn te systém

F50 Porucha ídicí jednotky 
DBM32

Vnit ní chyba ídící 
jednotky DBM32

Zkontrolujte uzemn ní a p ípadn  
vym te jednotku.

F51 Porucha ídicí jednotky 
DBM32

Vnit ní chyba ídící 
jednotky DBM32

Zkontrolujte uzemn ní a p ípadn  
vym te jednotku.

Kód
poruchy Porucha Možná p í ina ešení
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fig. 12 - Front view
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7 Vstup plynu
10 Náb hový okruh systému
11 Vratný okruh systému
14 Pojistný ventil
16 Ventilátor
19 Spalovací komora
22 Ho ák
27 M d ný vým ník pro vytáp ní a užitkovou vodu
28 Sb rná trubka spalin
29 Sb rná trubka výstupu spalin
32 erpadlo vytáp ní
34 idlo teploty vytáp ní
36 Automatické odvzdušn ní

43 Presostat vzduchu
44 Plynový ventil
49 Bezpe nostní termostat
56 Expanzní nádoba
74 Plnicí kohoutek systému
81 Elektroda zapálení a detekce
95 Obtokový ventil

114 Presostat vody
187 Clona spalin
209 Náb hový okruh oh íva e
210 Vratný okruh oh íva e
241 Automatický obtok
364 Antikondenza ní spojka
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fig. 14 - Spodní pohled

fig. 15 - Boční pohled

5.2 Hlavní součásti kotle

�� �
fig. 16 - Celkový pohled

5.3 Hydraulický okruh

fig. 17 - Heating circuit
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fig. 13 -Horní pohled
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5.4 Tabulka technických hodnot 5.5 Grafy
Tlakové ztráty

A = LPG  -  B = METAN
Ztráty čerpadla

���

��

A = tlaková ztráta kotle - 1, 2 and 3 = Rychlost čerpadla

Data Unit DIVA HC24
Max. příkon kW 25.8 (Q)
Min. příkon kW 8.3 (Q)
Max. výkon kW 23.5 (P)
Min. výkon kW 7.0 (P)
Účinnost Pmax (80-60°C) % 91.0
Účinnost 30% % 89.6
Třída účinnosti Directive 92/42 EEC -

Třída emisí NOx - 3 (<150 mg/kWh) (NOx)
Trisky hořáku G20 no. x Ø 11 x 1.35
Tlak napájecího plynu G20 mbar 20
Max. tlak plynu na hořáku G20 mbar 12.0
Min. tlak plynu na hořáku G20 mbar 1.5

Max. spotřeba plynu G20 nm3/h 2.73

Min. spotřeba plynu G20 nm3/h 0.88

Trisky hořáku G31 no. x Ø 11 x 0.79
Tlak napájecího plynu G31 mbar 37
Max. tlak plynu na hořáku G31 mbar 35.0
Min. tlak plynu na hořáku G31 mbar 5.0
Max. spotřeba plynu G31 kg/h 2.00
Min. spotřeba plynu G31 kg/h 0.65
Max. pracovní tlak bar 3 (PMS)
Min. pracovní tlak bar 0.8
Max. teplota UT °C 90 (tmax)
Objem vody v kotli litres 1.0
Objem expanzní nádoby litres 8
Tlak expanzní nádoby bar 1
Stupeň el. ochrany IP X5D
Napájecí napětí V/Hz 230V/50Hz
Elektrická spotřeba W 80
Hmotnost bez vody kg 26

Typ zařízení B11BS

PIN CE 0461BR0841

�

�

� � �� �� �� �� �� �	 �
 �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �
 ��

�	

��

�	

��

�	

��

	

��

����

�

�

�

�

�

�

�

	

� ��� �
��� �
��� �
���

�
���

��
��

�

�

�

�

�



DIVA HC24

17ENcod. 3541E900  -  Rev. 00  -  06/2014

5.6 Elektrické schéma
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16
32
34
43
44
47
49
72
81
95
114
139
155

Ventilátor
erpadlo vytáp ní
idlo vytáp ní

Presostat vzduchu
Plynový ventil
Modureg
Bezpe nostní termostat
Prostorový termostat (volitelný)
Elektroda zapálení/detekce
Obtokový ventil
Presostat vody
Dálkové asové ovládání (volitelné)

idlo teploty oh íva e

obr. 23 - Elektrické schéma

A
Upozorn ní: P ed p ipojením prostorového termostatu nebo dálkového ovládání odstra te m stek na svorkovnici.



CS Prohlášení o souladu s p edpisy
Výrobce FERROLI S.p.A.

Adresa: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR 

prohlašuje, že tento p ístroj odpovídá následujícím sm rnicím EHS:
• Sm rnici pro plynové p ístroje 2009/142 
• Sm rnici pro výkon 92/42 
• Sm rnici pro nízké nap tí  
• Sm rnici pro elektromagnetickou kompatibilitu 

Prezident a zákonný zástupce
Cav. del Lavoro

Dante Ferroli

FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it




