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plynový kotel Wolf

Provedení pro N mecko

Kotel Typ1) Kategorie Zp sob provozu Kotel možné p ipojit ke
závislý nezávislý komínu komínu vedení stavebn vedení spalin

na vzduchu na vzduchu necitlivému vzduch/ vzduch/ schválenému necitlivému
v koteln v koteln na vlhkost spaliny spaliny LAS na vlhkost

GB-E  B23, B33, C13x,
 11 C33x, C43x, C63x II2H3P X X B33 C43x C13x, C33x C63x B23

GB-E B23, B33, C13x,
20 C33x, C43x, C63x II2H3P X X B33 C43x C13x, C33x C63x B23

GB-EK B23, B33, C13x,
20 C33x, C43x, C63x II2H3P X X B33 C43x C13x, C33x C63x B23

Nást nné kondenza ní plynové kotle GB- ....
Plynové kotle podle DIN EN 297 / DIN 3368 T5, T6, T7, T8 / DIN EN 437 / DIN EN 483 (návrh) / DIN EN 677 (návrh) / DIN EN 625 a dále podle sm rnice
EU 90/396/EWG (Za ízení spot ebovávající plyn), 92/42/EEC (Sm rnice pro ú innost), 73/23/EWG (Sm rnice pro nízké nap tí) a 89/336/EWG
(Sm rnice EMV), s elektronickým zapalováním a elektronickým monitorováním teploty spalin, pro nízkoteplotní vytáp ní a p ípravu teplé užitkové
vody v topných systémech s teplotami výstupní vody do 95 °C a p ípustným provozním p etlakem 3 bar dle DIN 4751, díl 3.

1) U kotl  ozna ených „x“ jsou všechny díly vedení spalin oplachovány
spalovacím vzduchem.

Plynové kotle GB
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Normy a p edpisy

Normy a p edpisy ed instalací plynového kotle Wolf se musí získat souhlas plynárenského
podniku.

Kotel musí být instalován v souladu s SN EN 1775. Zásobování  plynem - Plynovody
v budovách - nejvyšší provozní tlaky < 5 bar nebo SN 38 6460 P edpisy pro instalaci
a rozvod propan-butanu v obytných budovách, p ípadn SN 38 6462 Rozvod a použití
propan-butanu v pr myslových závodech a sídlištích.

Otopný systém musí odpovídat požadavk m SN 06 0310 Úst ední vytáp ní
(projektování a montáž) a SN 06 0830 Zabezpe ovací za ízení pro úst ední vytáp ní
a oh ívání vody.

Hlu nost kotle je menší než 55 dB a odpovídá vyhlášce MZ R . 13/1997 Sb. par.  6
odst. 1.

Elektrická instalace musí odpovídat SN 34 1010 Všeobecné p edpisy pro ochranu
ed nebezpe ným dotykovým nap tím.

Provoz spot ebi e se ídí SN 38 6405 Plynová za ízení – zásady provozu.

Požární bezpe nost lokálních spot ebi  a zdroj  tepla musí odpovídat SN 06 1008;
1997.

Prost edí pro elektrická za ízení musí odpovídat SN 33 2000-3.

ipojování elektrických p ístroj  a spot ebi  musí odpovídat SN 33 2180.

Kotel smí namontovat pouze firma se státní autorizací (organizace oprávn ná pro
montáž vyhrazených plynových za ízení – plynových odb rních za ízení) pro montáž
kotl , rozsah autorizace musí odpovídat výkonu montovaného kotle.

Systém k odvád ní spalin musí být instalován v souladu s p íslušnými p edpisy a
technickými normani, nap . TP G 800 01. Vyúst ní odtah  spalin od spot ebi  na
venkovní zdi (fasád ) porvést v souladu s TP G 800 01.

Se ízení kotle smí provést pouze firma autorizovaná výrobcem. P i se izování je nutné
bezpodmíne  dodržet p iložené pokyny.

Kotel je zakázáno uvést do provozu bez provedení výchozí revize ve smyslu vyhlášky
ÚBP . 85/1978 Sb.

Obsluha musí být seznámena s provozním návodem a obsluhou kotle. Obsluha musí
být starší 18 let.

Poznámka
Výrobce nep ebírá odpov dnost za škody, zp sobené použitím jiné než výrobcem
dodávané automatiky nebo neautorizovanou p estavbou automatiky výrobcem dodané.

=
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Technické údaje

Typ GB-E-11 GB-EK-20 GB-E-20
estavitelný výkon

Jmenovitý topný výkon p i spádu 80/60 °C kW 9,9 (15,7) 7) 20/251) 20/256)

Jmenovitý topný výkon p i spádu 50/30 °C kW 10,7 (17,5) 7) 21,6 21,6
Jmenovitý tepelný p íkon kW 10,2 (16,4) 7) 20,4/25,71) 20,4/25,71)

Nejmenší topný výkon (modulovan ) p i spádu 80/60 kW 3,4 (6,6) 7) 8 (9,0) 5) 8 (9,0) 5)

Nejmenší topný výkon (modulovan ) p i spádu 50/30 kW 3,8 (7,0) 7) 8,7 (9,5) 5) 8,7 (9,5) 5)

Nejmenší tepelné zatížení (modulovan ) kW 3,5 (6,5) 7) 8,2 (9,1) 5) 8,2 (9,1) 5)

Výstupní hrdlo topné vody, vn jší mm 20(G3/4) 20(G3/4) 20(G3/4)
Hrdlo zpáte ky topné vody, vn jší mm 20(G3/4) 20(G3/4) 20(G3/4)

ipojení teplé užitkové vody G 3/4 3/4 3/4
ipojení studené vody G 3/4 3/4 3/4
ipojení plynu R 1/2 1/2 1/2
ipojení trubky vzduch/spaliny mm 95,5/63 95,5/63 95,5/63

ipojovací pr tok plynu:
zemní plyn E/H (Hi = 9,5 kWh/m =34,2MJ/m ) m³/h 1,1 2,7 2,1/2,73)

zkapaln ný plyn (Hi = 12,8 kWh/kg=46,1MJ/kg) kg/h 1,3 2,0 1,6/2,03)

ipojovací tlak plynu:
zemní plyn mbar 20 20 20
zkapaln ný plyn mbar 50 50 50

Teplota výstupní vody cca °C 90 90 90
Max. celkový p etlak bar 3,0 3,0 3,0
Objem vody ve vým níku tepla topné vody l 1,1 1,1 1,1
Zbytková dopravní výška pro topný okruh: stupe erp. 2/1
doprav. množství 570 l/h (10kW p i DT=15K) mbar 300/300 300/300 300/300
doprav. množství 910 l/h (16kW p i DT=15K) mbar 270/230 270/230 270/230
doprav. množství 1140 l/h (20kW p i DT=15K) mbar - 170/120 170/120

Pr tok teplé užitkové vody l/min _ 2,1 - 7,1 –
Minimální tlak p i proud ní bar _ 0,2 –
Max. p ípustný celkový p etlak bar _ 10 –
Teplotní rozsah teplé užitkové vody 2) °C _ 40 - 60 –
Ochrana vým níku tepla TUV proti korozi _ ušlechtilá ocel –

Expanzní nádoba:
Celkový objem l 12 12 12

edtlak bar 0,75 0,75 0,75

ípustné teploty idel °C 95 95 95
Hmotnostní pr tok spalin g/s 4,7/7,7 7) 9,3/11,8 1) 9,3/11,8 6)

Teplota spalin 80/60 – 50/30 °C 58-34 75-40 75-40
Dopravní tlak plynového dmychadla Pa 90 90 90
Skupina složení spalin dle DVGW VP 115 G52 (II5 dosud) G52 (II5 dosud) G52 (II5 dosud)

Elektrické p ipojení V AC/Hz 230/50 230/50 230/50
Vestav ná pojistka (rychlá) A 3,15 3,15 3,15
Elektrický p íkon W 150 150 150
Krytí IPX4D IPX4D IPX4D
Celková hmotnost kg 50 56 50

Množství zkondenzované vody p i 50/30 °C l/h ca. 1,2 ca. 2,0 ca. 2,0
Hodnota pH kondenzátu ca. 4,0 ca. 4,0 ca 4,0

Identifika ní íslo CE CE-0085AU0360 CE-0085AS0156 CE-0085AS0157
Modrý and l p i provozu na zemní plyn ano ano ano
Spl uje p edpisy hamburského programu ano / (ne)7) ano ano
Klasifikace dle Sm rnice CE pro ú innost **** **** ****

1) topný provoz / oh ev TUV
2) vztaženo na teplotu studené vody 10 °C
3) bez / se zásobníkovým oh íva em vody
5) hodnoty v závorkách platí pro zkapaln ný plyn
6) topný provoz / oh ev TUV p i provozu se zásobníkovým oh íva em vody
7) hodnoty v závorkách platí pro p estavbu na zemní plyn ve výkonovém rozsahu 2 nebo pro zkapaln ný plyn
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1 výstup topné vody
2 p ipojení teplé užitkové vody

(na míst  instalace)
3 p ipojení teplé užitkové vody
4 p ipojení plynu
5 p ipojení studené vody
6 p ipojení studené vody

(na míst  instalace)
7 zpáte ka topné vody
8 odtok zkondenzované vody

Rozm ry

GB-EK-20

GB-E-11 / GB-E-20

1 výstup zásobníku TUV
2 výstup topné vody
3 p ipojení plynu
4 zpáte ka topné vody
5 zpáte ka zásobníku TUV
6 odtok zkondenzované vody
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Konstruk ní schéma
GB-EK-20

GB-E-11 / GB-E-20
s potrubním propojením
zásobníku TUV

rychloodvzduš ova
motor dmychadla
dmychadlo

bezpe .termostat/ idlo
výstupu topné vody ho ák

vým ník tepla topné vody

diferen ní hlída  tlaku
vzduchu

škrticí clonka plynu

sifon pro kondenzovanou
vodu
plynový kombinovaný
ventil

vodní spína  s regulátorem
množství vody

ícestný p epínací ventil

výstup topné vody
ipojení TUV
ívod plynu

spalinové idlo

sk  spalovacího
prostoru

spalinová
trubka

idlo teploty zpáte ky

expanzní nádoba

erpadlo topného
okruhu

hlída  pr toku vody
s p epoušt cím ventilem

odvzduš ovací šroub
topného okruhu

vým ník tepla TUV

síto na p ívodu
studené vody

zpáte ka topné vody
ipojení studené

vody

rychloodvzduš ova
motor dmychadla
dmychadlo

bezpe .termostat/ idlo
výstupu topné vody ho ák

vým ník tepla topné vody

diferen ní hlída  tlaku
vzduchu

škrticí clonka plynu

sifon pro kondenzovanou
vodu
plynový kombinovaný ventil

ícestný p epínací ventil

výstup topné vody
výstup zásobníku TUV

ívod plynu

sm šovací komora plyn/
vzduch

spalinové idlo

sk  spalovacího prostoru

spalinová trubka

idlo teploty zpáte ky

expanzní nádoba

erpadlo topného okruhu

hlída  pr toku vody
s p epoušt cím ventilem

odvzduš ovací šroub
topného okruhu

zpáte ka topné vody
zpáte ka zásobníku TUV

sm šovací komora
plyn/vzduch
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Všeobecn K provedení kontrolních a údržbových prací na kotli doporu ujeme, aby
volný prostor po stranách byl minimáln  100 mm a vzdálenost od stropu minimáln  400
mm.

Plynový kotel odpovídá IPX4D a smí se instalovat v koupelnách v ochranném pásmu 1
dle VDE 0100, díl 701.

Plynový kotel se smí instalovat pouze v prostorech chrán ných p ed mrazem.

Vzdálenost kotle od ho lavých stavebních materiál  pop . ho lavých sou ástí není
edepsána, protože p i jmenovitém výkonu kotle nevznikají vyšší teploty než 85 °C.

i montáži kotle je t eba pamatovat na to, aby se do kotle nedostaly žádné cizí
ástice (nap . prach z vrtání). Použijte dodané styroporové kryty!

Protože v jednotlivých zemích existují odlišné p edpisy, doporu uje se p ed instalací
kotle konzultace s p íslušnými ú ady a organizací ochrany ovzduší.

ívod spalovacího vzduchu pro plynový kotel je t eba provést tak, aby nebylo možné
nasát kou ové plyny z topných za ízení, která spalují kapalná nebo pevná paliva.

Spalovací vzduch, který se p ivádí do plynového kotle, nesmí obsahovat chemické
látky, jako nap . fluor, chlór nebo síru. Takové látky jsou obsaženy ve sprejích,
rozpoušt dlech a isticích prost edcích. Takovéto látky mohou vést v krajním p ípad
ke korozi, a to i systému pro odvod spalin.

ed uvedením do provozu je nutné s p íslušným ú adem vyjasnit, zda je pro kondenzát
vody nutné nasadit neutraliza ní látku.

Upozorn ní:
Provede-li zákazník technické zm ny na regulaci a dílech, které jsou sou ástí regula ního
systému, neru í firma Wolf za škody, které z toho vzniknou.

Všeobecn

Montáž

Montážní rozm ry
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Instalace
Položení plynového potrubí a jeho p ipojení ke kotli smí provést pouze autorizovaný
instalatér plynových za ízení.

ed p ipojením topného systému a plynového potrubí ke kotli z nich odstra te úsady
ne istot a to zejména u starších za ízení.

ed uvedením do provozu je nutné zkontrolovat t snost potrubních spoj  a p ipojení
na stran  plynu.

i instalaci pod omítku použijte rohový kulový plynový kohout.
i instalaci nad omítku použijte p ímý kulový plynový kohout.

Pozor:Armatury u plynového ho áku smí být zatíženy max. p etlakem
150 mbar.

i tlakové zkoušce plynového potrubí musí být kulový plynový
kohout u kotle zav ený.

ipojení plynu

Podlahové topení

Topný okruh

Pojistný ventil topného okruhu

Odtokové potrubí

ipojení studené a teplé užitkové
vody

Doporu uje se montáž údržbového kohoutu do p ívodního potrubí studené vody. Je-li
tlak studené vody v p ívodním potrubí vyšší, než maximáln  p ípustný provozní tlak
10bar, musí se instalovat odzkoušený reduk ní ventil s atestem.
Pokud se použijí sm šovací baterie, je t eba pamatovat na centrální redukci tlaku. P i

ipojení studené a teplé užitkové vody je t eba postupovat podle normy DIN 1988 a
místních vodárenských p edpis .
Neodpovídá-li instalace níže uvedenému schématu, odpadá záruka.

Ústí-li odtokové potrubí pojistného ventilu do odpadní sít , tak je t eba instalovat
zápachovou uzáv rku.

Namontujte pojistný ventil s identifikací „H“. Maximální p etlak 3 bar!

i použití kyslíkot sných trubek je možné podlahové topení p ipojit p ímo. Zásadn  je
nutné prov it, zda nejsou nutné p ídavná expanzní nádoba a p ídavné erpadlo.
Zásadn  je také nutné zabudovat pro podlahové topení hlída  teploty, který bude chránit
trubky p ed p eh átím.

Doporu uje se montáž kohout  pro údržbu do výstupního potrubí a do zpáte ky – p i
instalaci pod omítku se jedná o rohové provedení, p i instalaci nad omítku o p ímé
provedení kohout .
V nejnižším bod  topného systému je t eba instalovat napoušt cí a vypoušt cí kohout.
Kdyby vznikal hluk zp sobený proud ním vody, tak je t eba namontovat zven í p ídavný

epoušt cí ventil.
U paralelní instalace dvou plynových kotl  doporu ujeme namontovat zp tný ventil do
výstupního potrubí každého kotle.
Smí se použít pouze pitná voda.

ed uvedením do provozu je t eba za ízení d kladn  propláchnout.
Použití prost edk  na ochranu proti zamrznutí je nep ípustné.

ípustná hodnota pH topné vody: 7 – 8,5
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Nejprve se musí ur it montážní poloha kotle.  P itom je t eba brát v úvahu vzdálenosti
od st n a stropu a polohu vedení vzduch/spaliny a p ípadn  p ipojení pro plyn, topení,
teplou užitkovou vodu a elekt inu, pokud jsou již p íslušné p ívody k dispozici.

K ozna ení p ipev ovacích otvor  a p ípoj  je ke kotli p iložena montážní šablona.
Montážní šablonu vyrovnejte do svislé polohy a ozna te p ipev ovací otvory. Dodržte
minimální vzdálenosti od st n a stropu kv li provád ní údržby.

K p ipevn ní kotle jsou p iloženy dva závrtné šrouby M10 s maticemi, podložkami a
hmoždinkami.
Vyvrtejte dva otvory 12 mm pro hmoždinky, narazte hmoždinky a našroubujte závrtné
šrouby za šestihran. Zav ste plynový kotel a zajist te podložkami a maticemi.

Pokládají-li se p ívodní potrubí pro studenou a teplou užitkovou vodu, topení a plyn a
odtokové potrubí pojistného ventilu pod omítku, je možné ur it p ípoje použitím

íslušné montážní šablony.

Pomocí p iložené montážní šablony instalujte pod omítku potrubí pro plyn, topení a
užitkovou vodu.

Úhelníky montážní konzoly pod omítkou spájejte s p ívodními potrubími. (Úhelníky
mohou být jednotliv  nato eny o 360°, aby bylo možné snadno namontovat potrubí

icházející z jakéhokoliv sm ru.)

Namontujte p ipojovací p íslušenství.

ipojovací p íslušenství namontujte na plynový kotel a p ipojte p ívodní potrubí
v provedení nad omítku.

Dodaný uzav ený sifon je t eba p ipojit k p íslušnému nátrubku na van
pro zkondenzovanou vodu.
Není-li nutná neutralizace, m že být zkondenzovaná voda vedena do sifonu pod pojistným
ventilem.
Je-li zkondenzovaná voda vedena p ímo do odpadního potrubí, je t eba zajistit odv trání,
aby nemohl nastat zp tný ú inek odpadního potrubí na kotel.

i p ipojení neutralizátoru (viz p íslušenství GB) je t eba postupovat podle p iloženého
návodu.

ipevn ní kotle

Montáž plynového kotle

ívodní potrubí v provedení
pod omítku

ívodní potrubí
v provedení nad omítku

Odvod zkondenzované
vody
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Vedení vzduch/spaliny
ipojení k vedení vzduch/spaliny Zejména z bezpe nostn  technických d vod  smí být pro koncentrické vedení

vzduch spaliny a pro spalinové potrubí používány pouze originální díly firmy Wolf.

Kondenza ní plynové kotle s vedením vzduch/spaliny nad st echu smí být instalovány
pouze v podkroví nebo v místnostech, u nichž tvo í strop zárove  st echu nebo se
nad stropem nachází pouze st ešní konstrukce.

Dodržení ur ité vzdálenosti vedení vzduch/spaliny od ho lavých materiál  nebo ho lavých
sou ástí není zapot ebí, protože p i jmenovitém tepelném výkonu nevznikají teploty
vyšší než 85 °C.

Jsou-li plynové kotle instalovány jako venkovní nást nné jednotky (vedení vzduch/
spaliny nad venkovní ze ), tak se musí jmenovitý výkon v topném provozu snížit na
hodnotu nižší než 11 kW.

emos ují-li se vedeními pro p ívod spalovacího vzduchu a odvod spalin podlaží
v budov , musí být tato vedení mimo místnost instalace kotle uložena v šacht  s požárním
odporem minimáln  90 minut a u obytných budov malé výšky minimáln  30 minut. Jsou-
li plynové kotle instalovány v místnostech, u nichž se nad stropem nachází pouze
st ešní konstrukce, platí následující požadavky:

Požaduje-li se pro strop jaký požární odpor, musí mít vedení pro p ívod spalovacího
vzduchu a odvod spalin v oblasti mezi horní hranou stropu a st ešní krytinou obložení,
které má rovn ž tento požární odpor a sestává z neho lavých materiál .

Není-li pro strop p edepsán žádný požární odpor, musí být vedení pro p ívod spalovacího
vzduchu a odvod spalin v oblasti mezi horní hranou stropu a st ešní krytinou položena
v šacht  z neho lavých, tvarov  stálých materiál  nebo v kovové ochranné trubce
(mechanická ochrana).

Musí existovat možnost prov it volný pr ez vedení spalin. V místnosti, kde je kotel
instalován, je nutné z ídit minimáln  jeden odpovídající revizní nebo kontrolní otvor,
který musí vyhovovat požadavk m p íslušné organizace ochrany ovzduší.

Spojení na stran  spalin se provádí hrdlem a t sn ním. Hrdla se musí vždy uspo ádat
proti sm ru proud ní kondenzátu. Vedení vzduch/spaliny je nutné montovat ve spádu
1-3% sm rem ke kotli.

Délka vedení vzduch/spaliny, kterou je t eba vypo ítat, nesmí u instalace na venkovní
zdi nebo když prochází vedení vzduch/spaliny st echou p ekro it 10 m! Jestliže je
vedení vzduch/spaliny delší než 6 m, je zapot ebí korekce z výroby nastavených otá ek
dmychadla (viz tabulka na str. 22 pop . 23).Vypo tená délka vedení vzduch/spaliny
pop . vedení spalin sestává z p ímých délek a délek oblouk . Oblouk 90° se p itom
zapo ítává jako potrubí délky 1 m a oblouk 45° jako 0,5 m.

íklad:

ímá trubka vzduch/spaliny délky 1,5 m L = délka p ímé trubky + délka oblouk
1 x oblouk 90° 1 m L = 1,5 m + 1 x 1 m + 2 x 0,5 m
2 x oblouk 45°  2 x 0,5 m L = 3,5 m

Upozorn ní: Aby se zabránilo vzájemnému ovliv ování vedení vzduch/spaliny nad
st echou, doporu ujeme minimální vzdálenost t chto vedení 2,5 m.
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Vedení vzduch/spaliny

ipojení ke spalinovému komínu
necitlivému na vlhkost nebo systému
pro odvod spalin B33 pro provoz
závislý na vzduchu v koteln

ipojení ke komínu vzduch/spaliny
(LAS) necitlivému na vlhkost,
spalinovému komínu nebo systému
pro odvod spalin

ipojení ke komínu vzduch/spaliny
C43x (LAS) necitlivému na vlhkost

ipojení k vedení vzduch/spaliny
C63x nezkontrolovanému ú adem
pro spalování plynu

Komíny a systémy pro odvod spalin musí být stavebn  schváleny pro spalovací za ízení.
Dimenzování se provádí použitím výpo etních tabulek podle skupiny spalin. Krom

ipojovacího oblouku na kotli se smí ve vedení provést maximáln  dva ohyby 90°. Pro
komíny je t eba p i výpo tu dopravního tlaku použít 0 Pa.

ímé vedení vzduch/spaliny nesmí být u instalace ke komínu vzduch/spaliny delší než
1,4 m. Krom  p ipojovacího oblouku na kotli se smí ve vedení provést maximáln dva
ohyby 90°.
Komín vzduch/spaliny LAS musí být zkontrolován a schválen pro topný provoz.

ímé vedení vzduch/spaliny nesmí být u instalace ke spalinovému komínu delší než
2 m. Krom  p ipojovacího oblouku na kotli se smí ve vedení provést maximáln dva
ohyby 90°.
Spalinový komín musí být zkontrolován a schválen pro topný provoz.

ímé vedení spalin ve vodorovném a svislém sm ru smí být dlouhé maximáln  21 m,
emž vodorovná délka nesmí být delší než 3 m.

Krom  p ipojovacího oblouku na kotli se smí ve vedení provést maximáln  dva ohyby
90°.
U tohoto provedení je nutné postupovat podle p edpis , týkajících se v trání kotelny.

ímé vedení vzduch/spaliny nesmí být u instalace k vedení spalovací vzduch/spaliny

delší než 2 m.

Krom  p ipojovacího oblouku na kotli se smí ve vedení provést maximáln

dva ohyby 90°.

Spalinový komín musí být zkontrolován a schválen pro topný provoz. Odebírá-li se
spalovací vzduch ze šachty, nesmí  být v této šacht  ne istoty!

ipojení ke spalinovému vedení B23
necitlivému na vlhkost pro provoz
závislý na vzduchu v koteln
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ipojení k systému pro odvod spalin
B33/C63x necitlivému na vlhkost pro
provoz závislý na vzduchu v koteln
*Rozm ry pro systém z polypropylénu
(PPs) s DN 70

ipojení k LAS C43x necitlivému na
vlhkost pro provoznezávislý na vzduchu
v koteln

Vedení vzduch/spaliny
vodorovn  šikmou st echou
C33x

Vedení vzduch/spaliny vodorovn
venkovní st nou C13x

Vedení vzduch/spaliny svisle
šikmou st echou C33x

Vedení vzduch/spaliny svisle
plochou st echou C33x

ipojení ke koncentrickému
vedení vzduch/spaliny

ipojení ke komínu vzduch/spaliny
(LAS) necitlivému na vlhkost,
spalinovému komínu nebo systému
pro odvod spalin

ipojení ke komínu B33 necitlivému
na vlhkost pro provoz závislý na
vzduchu v koteln

ipojení k systému pro odvod spalin
C63x necitlivému na vlhkost pro provoz
nezávislý na vzduchu v koteln
Provedení na fasád  pop . v šacht .
*Rozm ry pro systém z polypropylénu
(PPs) s DN 70

Upozorn ní:
i nízkých venkovních teplotách se
že stát, že vodní pára obsažená

ve spalinách na vedení vzduch/
spaliny zkondenzuje a zmrzne.
Opat eními na míst  instalace, jako
nap . montáží lapa  sn hu, je
možné odpadání ledu zabránit.

Vedení vzduch/spaliny
Varianty koncentrického provedení
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Vedení vzduch/spaliny svislé (p íklady)
1 Nást nný kondenza ní plynový kotel

2 P ipojovací hrdlo vedení vzduch/spaliny

3 Vyrovnávací hrdlo s kontrolním
nátrubkem pro spalinovou trubku a objímku
(100 mm) pro vzduchovou trubku

4 Objímka lakovaná (44 mm) pro vzduchovou
trubku

5 Vyrovnávací hrdlo pro spalinovou trubku a
objímku (100 mm) pro vzduchovou trubkur

6 Uzavírací objímka
pro revizní otvor vn jší (100 mm)

7 Trubka vzduch/spaliny s revizním
otvorem (délka 270 mm)

8 Trubka vzduch/spaliny 427 mm
912 mm

1957 mm
2957 mm

9 Objímka (55 mm) pro vzduchovou trubku
vn

10 P ipev ovací t men
pro pr chod st echou

11 Univerzální taška nebo st ešní deska
nebo adaptér „Klöber“ pro šikmou
st echu

12 Límec pro plochou st echu

13 Vedení vzduch/spaliny svislé
(pr chod st echou)
pro plochou nebo šikmou st echu

14 Oblouk 45°
ke spojení 2 trubek vzduch/spaliny

15 Oblouk 90°
pro p ipojení k plynovému kotli nebo ke spojení 2
trubek vzduch/spaliny

16 R žice na vnit ní st nu

17 Vedení vzduch/spaliny vodorovné
s v trolamem

18 R žice pro venkovní st nu

19 Rozp rná objímka

20 Viký
(není v dodacím programu)

21 Trubka vzduch/spaliny pro p ipojení k LAS
délka: 300 mm

22 P ipojení k LAS necitlivému na vlhkost
možno dodat:osová vzdálenost 190 – 260 mm

osová vzdálenost 260 – 405 mm

23 P ipojení ke komínu vzduch/spaliny
délka 962 mm

24 P ipojovací kus ke spalinovému komínu
B33
délka vzduchové trubky 65 mm se vzduchovými
otvory

25 Op rný oblouk 90°, 63 – 80 mm
pro p ipojení k vedení spalin v šacht

Upozorn ní:
Vyrovnávací hrdlo (3) zasu te až na doraz do spalinové trubky (7 nebo 8).
Vyrovnávací hrdlo následn  zasu te do spalinového p ípoje kotle.
Vyrovnávací hrdlo (3) se nesmí montovat p ímo na kotel.

Oblouk (14) a oblouk (15) zajist te na stran  vzduchu v každém spoji
minimáln  1 a maximáln  2 šrouby do plechu. P i použití vyrovnávacího hrdla
se musí na stran  vzduchové trubky dodržet št rbina 75 mm.
K fixaci vedení vzduch/spaliny se doporu uje montáž rozp rné objímky (19).



15

1

2

4/9 17 18

18

18

4/9 4

6

7

9

20

4/9

4/9

4/9

4
22
11

4/9 6 7

8

8

15
15

15

3/5

19

19 16

16

4/9 174/9 6 7

15

19

Vedení vzduch/spaliny vodorovné/p ipojení
k LAS a vedení spalin u fasády (p íklady)

Vedení vzduch/spaliny vodorovné

Vodorovné vedení vzduch/spaliny
šikmou st echou

vodorovné vedení vzduch/spaliny
obvodovou st nou

z.B. C 63x
nap . systém

z polypropylénu (PPS)

systém Plewa
C43x

systém Schiedel
C43x

dvoutahový LAS

vedení spalin

ipojení ke spalinovému systému necitlivému na vlhkost a k LAS

vedení spalin na fasád

výrobek SEM, rozsah dodávky
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ipojení ke spalinovému
komínu (p íklady)

ipojení ke spalinovému komínu B33
necitlivému na vlhkost

ipojení k vedení spalin necitlivému
na vlhkost u dvou nebo vícetahového
komína (šachty)

Komín pro pevná a kapalná paliva
prodlužte minimáln  na výšku
plastové trubky

Kryt šachty kompletn
z kovu z programu dodávek
Wolf

Systém z polypropylénu
(PPS) do 120 °C,
schváleno Institutem
pro stavební techniku
pod schval. . Z-7.2.1104

ipojovací kus ke spalinovému komínu (24) musí být instalován dle obrázku p ímo
na komín, aby všechny díly spalinové cesty byly oplachovány spalovacím vzduchem.

Vzduchové otvory musí být úpln  volné.

Musí se prov it, zda je spalinový komín provozuschopný. P i výpo tu je t eba použít
dopravní tlak v hodnot  0 Pa. P ipojovací kus je v p ípad  pot eby nutno zakoupit u
zhotovitele komína.

ed instalací je nutno informovat p íslušnou organizaci ochrany ovzduší.

1
2
4

4/9 24

16

8

24

16

15

3/5

10
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DN 70
DN 80

A+B<2,5 m

H+G<15 m navíc
max. 2 ohyby

A

B

G
H

DN 70
DN 80

A+B<2,5 m

H+G<15 m navíc
max. 2 ohyby

G
H DN 70

G < 3 m

H+G<21 m navíc
max. 2 ohyby

G
H

>    130
> Ø 150
WDIII

DN 70
DN 80

A+B<2,5 m

A

B

na
ví

c
oh
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y

m
ax
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0°

m
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Vedení vzduch/spaliny nesoust edné
Vedení spalin po fasád  (p íklady)

ipojení k odd lenému vedení vzduch/spaliny se
zaúst ním do r zných oblastí tlaku
se stavebním oprávn ním, pop .

systémovou certifikací C53
Systém z hliníku

Systém z polypropylénu (PPs) DN 70

ipojení k odd lenému vedení vzduch/spaliny se
zaúst ním do r zných oblastí tlaku
se stavebním oprávn ním, pop .

systémovou certifikací C53
Systém z hliníku

Systém z polypropylénu (PPs) DN 70

ipojení k systému pro odvod spalin necitlivému
na vlhkost pro provoz závislý na vzduchu

v koteln  B23 Systém z hliníku DN 80

ipojení ke spalinovému vedení necitlivému
na vlhkost pro provoz závislý na vzduchu

v koteln  B23 Systém z polypropylénu (PPs) DN 70
1) platí pouze pro Rakousko

i odd leném vedení vzduchu a spalin namontujte
rozd lova  vzduch/spaliny 80/80 nesoust edn  (26)
na p ipojovací hrdlo plynového kotle.

i p ipojení stavebn  schváleného vedení vzduch/
spaliny je t eba postupovat podle schvalovacího
rozhodnutí Stavebního ú adu.
Vodorovné vedení spalin je nutné montovat ve spádu
1-3% (1 až 3 cm na m) sm rem ke kotli. Vodorovné
vedení vzduchu je nutno pokládat se spádem 1-3%
sm rem ven – vstup sání vzduchu je t eba opat it

trolamem; p ípustný tlak v tru na vstupu vzduchu je
90 Pa, p i vyšším tlaku v tru se ho ák neuvede do
provozu.

Mezi vedením spalin a
vnit ní st nou šachty je
nutno dodržet následující
sv tlou vzdálenost:
u kruhové šachty: 3 cm
u tvercové šachty: 2 cm

1 kondenza ní plynový kotel

2 p ipojení vzduchu a spalin plynového kotle

26rozd lova  vzduch/spaliny 80/80 mm

27vedení spalin DN70, stavebnice z polypropylénu (PPs)
27a p ipojovací adaptér 63 mm – DN 70
27b T-kus 87° - DN 70 s kontrolním otvorem
27c spalinová trubka DN 70, délka 500 mm
27d v trací clona se šoupátkem DN 70
27e op rný oblouk 87° - DN 70 pro montáž do šachty

28spalinová trubka DN 70 (PPs) délka 500 mm
délka 1000 mm
délka 2000 mm

29 podp rný nosník

30 st edicí držák

Systém se stavebním
schválením

zadní v trání
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Dopl kové montážní pokyny
Plochá st echa: pr raz stropu cca 120 mm

12 nalepit na krytinu st echy
Šikmá st echa: u 11 dbejte montážního pokynu

na krytu k šikmosti st echy

St ešní pr chodku 13 zave te shora st echou a t menem
10 p ipevn te kolmo k trámu nebo zdivu.

St ešní pr chodka se smí namontovat pouze
v originálním stavu.
Zm ny nejsou p ípustné.

Všechna vodorovná vedení vzduch/spaliny
montujte se spádem 1-3% (1-3 cm/m) sm rem
ke kotli. Vznikající kondenzát musí téci zp t
ke kotli. V oblasti konce trubky namontujte st edicí
trojúhelníky.

V oblasti konce trubky namontujte st edicí trojúhelníky.
Díl 6 nasu te p es kontrolní otvory, t sn  uzav ete.

i montáži (7) a (8) pamatujte na to, aby vnit ní
spalinová trubka p nívala na stran  hrdla o 15 mm a
na hladkém konci o 25 mm.

Pozor: Nemontujte žádné poškozené t snicí kroužky
nebo trubky, aby nevznikly žádné net snosti
ve vedení vzduch/spaliny.

Stanovte vzdálenost A. Spalinová trubka (vnit ní) je vždy cca o 40 mm delší
než vzdu-chová trubka. Spalinovou trubku zkracujte vždy na hladké stran ,
nikoli na stran  hrdla.

Požaduje-li se pro vedení vzduch/spaliny kontrolní otvor, potom je t eba
namontovat trubku vzduch/spaliny s kontrolním otvorem (7) (po ítat
s délkou minimáln  270 mm).

* P i montáži pamatujte na to, aby redukce na stran  spalin
nívala max. o 30 mm.

Požaduje-li se pro vedení vzduch/spaliny
kontrolní otvor, potom je t eba namontovat trubku
vzduch/spaliny s kontrolním otvorem (7) (po ítat
s délkou minimáln  270 mm).

hrdlo

Pokyny:
Díly na stran  vzduchu zajist te na objímce vzduchové trubky
minimáln  1 a max. 2 šrouby. – Otvory  3 mm je t eba vyvrtat na
míst  instalace.
Oblouk (14) a oblouk (15) zajist te v každém spoji na stran
vzduchu 2 šrouby do plechu.
Je t eba použít šrouby z p íslušenství vedení spalin.
K revizi dílu (7) povolte a posu te uzavírací objímku (6). Povolte a
sejm te víko spalinové trubky.
K revizi dílu (3) povolte vroubkovanou matici pro endoskop ve
spalinové trubce.
K dalším revizím díl  (3) a (5) povolte objímku na vzduchové trubce
a posu te posuvné hrdlo k vn jší st  komínu. Oblouk 90°
vytáhn te nahoru nebo nato te ke stran .
Všechny spoje na stran  spalin jsou provedeny s hrdlem a

snicím kroužkem. T snicí kroužek nebo konec trubky p ed
montáží namažte nap . p ípravkem NEOFERMIT.

* Postupujte podle montážního návodu pro systém odvodu spalin z
polypropylénu (PPs)!

otvory vespod!

vedení spalin*

op rný oblouk
ipevn te

k podp rnému
nosníku

vzdálenost A

esazení

oblouk esazení
90° min. 160 mm
45° min. 70 mm

 3 mm
(na míst
instalace)

 3 mm
(na míst
instalace)

30
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Elektrické p ipojení
Elektrické p ipojení

ipojení vn jšího ventilu
pro zkapaln ný plyn

ipojení prostorového
termostatu s nebo bez
hodin (24 V AC)

Blokování zapnutí
ho áku

ipojení idla zásobníku a
ícestný p epínací ventil

ipojení cirkula ního erpadla

Pro zamezení astých zapnutí ho áku v topném provozu je integrováno zpožd ní
zapnutí ho áku v trvání cca 5 minut.

1. Když není p ipojen žádný zásobník, musí na p ípojích regulace z stat zastr eny
oválná erná a modrá záslepka.

2. P i p ipojení zásobníkového oh íva e TUV je t eba postupovat podle
montážního návodu zásobníkového oh íva e SW-120 pop . podle návodu
k instalaci p íslušné p ipojovací soupravy oh íva e.

i instalaci kondenza ního plynového kotle pod úrove  zem  p i provozu na zkapaln ný
plyn se vn jší ventil pro zkapaln ný plyn (230 V / 50 Hz) p ipojí na svorky FV a zem podle
schématu zapojení.

Cirkula ní erpadlo pro oblast užitkové vody je možné p ipojit na svorku „Z“.

Možnost p ipojení prostorového termostatu s nebo bez hodin (24 V AC).
ipojovací kabel prostr te kabelovou pr chodkou a zajist te kabelovou
íchytkou. P ipojovací kabel prostorového termostatu p ipojte na svorky Thermo-

stat podle schématu zapojení, p edtím odstra te m stek mezi svorkami a a b.

Pozor: P i extrémních venkovních teplotách (pod –12 °C) je nutné zrušit no ní
pokles nebo nastavení pro provoz s ochranou proti zamrznutí.

Regula ní, ídicí a bezpe nostní za ízení jsou kompletn  zapojena a odzkoušena. Na
míst  instalace se musí pouze zhotovit p ívod sí ového napájení 230 V / 50 Hz.

Vyklopte regulaci.
Po povolení šroubu sejm te víko p ipojovací svorkové sk ky.

ipojovací kabel prostr te kabelovou pr chodkou a zajist te kabelovou p íchytkou.
Dbejte ochranných opat ení podle p íslušných p edpis .

Sí  musí být pevn  p ipojena p es n jaké odd lovací za ízení (nap . pojistku, vypína
LSM).

ipojovací kabel p ipojte na svorky L1, N pro sí  a zem.

sí  (230VAC / 50Hz)

F1
F 3,15A

ipojení p íslušenství regulace

ipojení venkovního idla

termostat
íslušenství

sí Z FV

L1 N L N L 24VAC
230VCA 230VCA

3

AF
PEPEPE a

24VDC

b + -

termostat íslušenství

sí Z FV

L1 N L N L 24VAC
230VCA 230VCA AF

PEPEPE a

24VDC

b + -
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íprava provozu
Plynový kotel je se ízený z výroby na maximální výkon pro požadovaný druh plynu.

Zemní plyn E/H 15,0: Ws = 11,4 -15,2 kWh/m3 = 40,9-54,7 MJ/m3

Zkapaln ný plyn: Ws = 20,2 -24,3 kWh/m3 = 72,9-87,3 MJ/m3

Se ízení p ed uvedením do provozu není zapot ebí.

K zaru ení bezvadné funkce plynového kotle je nutné ádné napln ní a úplné
odvzdušn ní.

Topný systém je nutné p ed p ipojením plynového kotle propláchnout, aby se
z potrubí odstranily r zné ne istoty jako perly ze sva ování, konopí, tmel, apod. Celý
topný systém a kotel pomalu napl te vratným potrubím na tlak p ibližn  1 bar. Sifon
na odtoku kondenzované vody je t eba naplnit vodou.

1. Plynový kohout musí být zav ený!
2. Ví ko rychloodvzduš ovacího ventilu (vlevo vedle expanzní nádoby) otev ete o

jednu otá ku, ví ko neodstra ujte.
3. K odvzduš ovacímu šroubu RL-SW (pod expanzní nádobou) p ipojte hadici a

otev ete odvzduš ovací šroubení. U kotle GB-E se zásobníkovým oh íva em
TUV SW-120 otev ete také šroub odvzduš ova e na výstupu zásobníku SW-120.

4. Otev ete všechny ventily na topných t lesech.
Otev ete ventily na výstupu a zpáte ce topné vody u plynového kotle.

5. Napl te topný systém a natlakujte na 1 bar. V provozu musí ru ka tlakom ru
ukazovat tlak mezi 1 a 3 bary.
Sifon pro odtok kondenzované vody napl te vodou.

6. Zapn te plynový kotel, programový voli  v poloze      .
erpadlo b ží, ho ák jde do poruchy, na ukazateli teploty bliká poruchový kód 4).

7. Odvzdušn te erpadlo.
kolikrát zapn te a vypn te plynový kotel (zapne a vypne se erpadlo).

8. Po úplném odvzdušn ní op t zav ete odvzduš ovací šroub(y).
9. Otev ete plynový kulový kohout.
10. Stiskn te resetovací tla ítko.

1. Zkontrolujte t snost kotle.
2. Zkontrolujte správnost montáže p íslušenství systému odvodu spalin.
3. Zkontrolujte zapalování a pravidelnost tvo ení plamene v ho áku.
4. Hodnoty se ízení zapište na štítek a tento nalepte na vnit ní stranu oplášt ní kotle.
5. Návod k obsluze umíst te na dob e viditelném míst .
6. Seznamte zákazníka s obsluhou kotle a p edejte mu pot ebné návody.
7. Upozorn te na nutnost pravidelné údržby za ízení (servisní smlouva).

První uvedení do provozu a obsluha kotle, stejn  jako pou ení provozovatele musí
provést kvalifikovaný odborník.

Uvedení do provozu a obsluhu plynového kotle Wolf je nutné provést podle p iloženého
návodu k obsluze.

Upozorn ní:
Velká etnost zapínání plynového kotle je v topném provozu elektronicky omezena.
Krátkým vypnutím a zapnutím je možné toto omezení p emostit, takže kotel – za

edpokladu, že existuje požadavek na teplo – po op tném zapnutí provozního vypína e
echází okamžit  do provozu.

Otá ením se izovacího šroubu na vodním spína i vlevo m že odborník zvýšit
množství teplé užitkové vody. Tím klesá maximální teplota TUV.

Se ízení z výroby

íprava provozu

Pln ní a odvzdušn ní
plynového kotle

Kontrola funkce

Obsluha

Se ízení množství teplé
užitkové vody u GB-EK-20

odvzduš ovací šroub
RL-SW

ícestný
epínací

ventil

odvzduš ovací
šroub

VL-SW- 70/120

HVL HRL
plyn

výstup
zásobníku

zpáte ka
zásobníku
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1. Kondenza ní plynový kotel musí být mimo provoz.
2. Vyklopte regulaci.
3. P ívodní plynové potrubí odvzdušn te odvzduš ovacím šroubem 1 na plynovém

kombinovaném ventilu. K tomu otev ete plynový uzavírací kohout.
4. K m icímu šroubení 1 ipojte U-manometr.

Kontrola p ipojovacího tlaku plynu

ipojovací tlak plynu / p estavba na jiné
druhy plynu

i použití zkapaln ného plynu musí být p ipojovací tlak 43 – 57 mbar.

7. Odstavte plynový kotel z provozu. Uzav ete plynový uzavírací kohout.
8. Sejm te U-manometr a op t t sn  uzav ete m icí šroubení se šroubovou

zátkou 1. Otev ete plynový uzavírací kohout. Prov te t snost m icího šroubení
proti úniku plynu. Zaklopte regulaci.

9. P iložený štítek je t eba vyplnit a nalepit na vnit ní stranu obložení.

ipojovací tlak zemního plynu Opat ení
nad 25 mbar neuvád t do provozu – dát zprávu plyn. podniku

18-25 mbar správné se ízení

pod 18 mbar neuvád t do provozu – dát zprávu plyn. podniku
6

estavba na jiné druhy plynu Plynový kombinovaný ventil je z výroby nastaven na odpovídající druh plynu. Se ízení
plynového kombinovaného ventilu se smí provést pouze p i p estavb  na jiný druh
plynu.

Omezení maximálního topného výkonu se provádí elektronicky „parametrem 4“ regulace.

i p estavb  ze zemního plynu na zkapaln ný plyn nebo naopak musí být navíc
vym n ho ák a zapalovací elektroda (demontáž ho áku – viz strana 25).

GB-E-11
estavba na jiné druhy plynu se

provádí podle návodu k p estavb ,
který je p iložen ke každé p estavbové
souprav .

GB-E(K)-20
- Povolte p evle nou matici (3).
- Odstra te starý t snicí kroužek (4) a

starou škrticí clonku plynu (5).
- (Barva škrticí clonky plynu je uvedena

ve spodní tabulce.)
- Vložte nové t sn ní (4),  p itom

pamatujte na správné sezení.
- Utáhn te p evle nou matici.

Druh plynu Barva škrticí
clonky plynu

zemní plyn E/H žlutá

zkapaln ný plyn ervená

Plynový kotel následn  se te podle odstavce „Se ízení sm šovacího pom ru
plynu a vzduchu“ (strana 22).

2

1

3

4

5
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GB-E-20 / GB-EK-20 GB-E-11
zemní plyn E zkapaln ný plyn zemní plyn E zkapaln ný plyn
5 Pa (+/-3 Pa) 25 Pa (+/-3 Pa) 12 Pa (+/-3 Pa) 27 Pa (+/-3 Pa)

Se ízení sm šovacího pom ru
plynu a vzduchu
Se ízení je p ípustné pouze po zm  druhu plynu!

Se ízení sm šovacího pom ru plyn-vzduch se musí provést v dále uvedeném po adí
nejprve p i spodním zatížení (m kký start) a následn  p i horním zatížení (provoz
servisním technikem).

- Odstavte kotel z provozu – zav ete plynový kohout.
- Sejm te oplášt ní a vyklopte regulaci.
- Mikromanometr (vhodný pro m ení v oblasti Pa) nastavte na nulu.
- P ípoj „+“ mikromanometru p ipojte po odstran ní šroubové zátky k m icímu šroubení

(2) a p ípoj „-“ p ipojte po povolení stav cího šroubu k m icímu šroubení (7) pro
podtlak v pouzdru spalovacího prostoru.

- Programový voli  nastavte do polohy „topný provoz“ .
- P ibližn  20 vte in po startu ho áku zkontrolujte mikromanometrem diferen ní tlak a

ípadn  ho nastavte opatrným otá ením se izovacího šroubu (6) nulového bodu
na plynovém kombinovaném ventilu (p edepsaná hodnota se ízení je uvedena
v dolní tabulce). Toto se ízení musí prob hnout b hem 120 vte in po startu ho áku.
Startovací fázi m žete pro se ízení p ípadn  opakovat stisknutím „resetovacího
tla ítka“.

- otá ením vpravo se diferen ní tlak zvyšuje
- otá ením vlevo se diferen ní tlak snižuje

- Odstra te šroub z levého m icího otvoru „spaliny“.
- M icí sondu m e CO2 zave te do m icího otvoru „spaliny“ (9) a uve te m  do

provozu.

- Programový voli  oto te do polohy „kominík“     (na ukazateli se objeví ervený bod).
- P i plném zatížení zm te obsah CO2.

GB-E-20 / GB-EK-20 GB-E-11
zemní plyn E zkapaln ný plyn zemní plyn E zkapaln ný plyn
9,0 % ± 0,2 % 10,2% ± 0,2% 9,2 % ± 0,2 % 10,9% ± 0,2%

- Se ízení CO2 v p ípad  pot eby zkorigujte opatrným otá ením šroubu pr toku plynu
(8) na plynovém kombinovaném ventilu:

otá ením vpravo se obsah CO2 snižuje, otá ením vlevo se obsah CO2 zvyšuje!

- Kotel op t nastartujte stisknutím stisknutím resetovacího tla ítka.
- Cca. 20 vte in po spušt ní ho áku zkontrolujte p íslušným m em obsah CO2 a

ípadn  upravte se ízení opatrným otá ením se izovacího šroubu nulového bodu
(6) na plynovém kombinovaném ventilu (p edepsané hodnoty se ízení jsou
uvedeny v spodní tabulce). Toto se ízení se musí provést b hem 120 vte in po
spušt ní ho áku. Stisknutím resetovacího tla ítka p ípadn  opakujte spoušt cí fázi
kv li se ízení:
otá ením vpravo se obsah CO2 zvyšuje, otá ením vlevo se obsah CO2 snižuje!

GB-E-20 / GB-EK-20 GB-E-11
zemní plyn E zkapaln ný plyn zemní plyn E zkapaln ný plyn

8,8% bis 9,3 % 10,5 % bis 11,5 % 8,8 % bis 9,3 % 10,7 % bis 11,5%

- Odstavte kotel z provozu a op t uzav ete m icí otvory a šroubení pro p ipojení
hadic a zkontrolujte t snost.

edb žné nastavení nulového
bodu p i spodním zatížení
(m kký start)

Se ízení CO2 v horním zatížení
(provoz servisním technikem)

šroubení výstupního
tlaku plynu (2)

šroub pr toku
plynu (8)

se izovací šroub
nulového bodu
(6)

icí otvor „spaliny“ (9)

icí šroubení pro podtlak (7)

Kontrola CO2 p i spodním zatížení
(m kký start)

Ukon ení se izovacích prací



23

. Parametr min nast. z výroby. max Jednotky

1 Hystereze topné vody (HZ) 0 5 20 K

2 Spodní otá ky HZ/WW 34 U/sec

3 Horní otá ky TUV 90 U/sec

4 Omezení max. topného výkonu (viz tabulka pro se ízení výkonu)

5 Venkovní teplota ochrany proti
zamrznutí -5 +2 5 °C

6 Zp sob provozu s erpadly 0 0 1 1 = erp.top. okruhu
topného okruhu zapíná s ho ákem

0 = trvalý chod
v zimním provozu

7 Dob h erpadel topného 1 50 99 0,1 minut
okruhu

8 Max. omezení teploty 20 75 90 °C
topné vody

9 Blokování zapnutí ho áku 0 5 30 minuty

10* Adresa e-Bus 0 0 4 -

* P ipojí-li se regula ní p íslušenství typu DWTM, tak je t eba nastavit parametr 10 na hodnotu 1.

Se izovací hodnoty kotl  GB-E-20 / GB-EK-20

Použije-li se vedení vzduch/spaliny delší než 6 m a kratší než 10 m, tak m že být omezen
výkon v topném provozu p i spádu 80/60°C pro zemní plyn E a zkapaln ný plyn
snížením otá ek podle následující tabulky.

Spodní topný výkon, jak pro topný provoz tak i pro oh ev TUV (HZ/WW), musí být
nastaven minimáln  na 9 kW = 38 ot/s.

Tabulka nastavení výkonu pro
vedení vzduch/spaliny o délce od 6
do 10 m
GB-E-20 / GB-EK-20

Zm na parametr  regulace

resetovací
tla ítko

(-) (+)

Ob ma tla ítky pod displejem je možné m nit následující parametry regulace.

1. Stiskn te sou asn  tla ítka (+) a (-); na displeji se objeví „0.“.
2. Tla ítky (+) nebo (-) vyberte požadované íslo parametru.
3. Stiskn te resetovací tla ítko; objeví se z výroby nastavená hodnota parametru

podle následujícího seznamu.
4. Tla ítkem (+) nebo (-) zm te požadovaný parametr.
5. Stiskn te resetovací tla ítko; zm ná hodnota se p evezme a na displeji se op t

objeví výstupní teplota topné vody.

Se izovací hodnoty pro parametry
regulace

Topný výkon se ur uje otá kami dmychadla. Snížením otá ek dmychadla podle
tabulky se p izp sobuje max. topný výkon p i spádu 80/60°C pro zemní plyn E a
zkapaln ný plyn.

Tabulka nastavení výkonu pro
vedení vzduch/spaliny do 6 m
(nastavení z výroby)
GB-E-20 / GB-EK-20

Topný výkon (kW) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ukazatel (ot/s) 34 37 41 44 47 50 54 57 60 63 67 70 73

Topný výkon (kW) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ukazatel (ot/s) 38 42 45 48 51 55 58 61 64 68 71 74
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Nr. Parametr min Werkseinst. max Einheiten

1 Hystereze topné vody (HZ) 0 5 20 K

2 Spodní otá ky HZ/WW 35 U/sec

3 Horní otá ky TUV 90 U/sec

4 Omezení max. topného výkonu (viz tabulka pro se ízení výkonu)

5 Venkovní teplota ochrany -5 +2 5 °C
proti zamrznutí

6 Zp sob provozu s erpadly 0 0 1 1 = erp.top. okruhu
topného okruhu zapíná s ho ákem

0 = trvalý chod v zimním
provozu

7 Dob h erpadel topného 1 50 99 0,1 minut
okruhu

8 Max. omezení teploty topné 20 75 90 °C
vody

9 Blokování zapnutí ho áku 0 5 30 minuty

10* Adresa e-Bus 0 0 4 -

* P ipojí-li se regula ní p íslušenství typu DWTM, tak je t eba nastavit parametr 10 na hodnotu 1.

Topný výkon se ur uje otá kami dmychadla. Snížením otá ek dmychadla podle tabulky
se p izp sobuje max. topný výkon p i spádu 80/60°C pro zemní plyn E/LL ve výkonovém
rozsahu 1 dodaném z výroby.

Tabulka nastavení výkonu pro
vedení vzduch/spaliny do 10 m
GB-E-11

Topný výkon (kW) 3,4 4 5 6 7 8 9 9,9

Ukazatel (ot/s) 35 40 49 57 66 74 82 90

Se izovací hodnoty kotle GB-E-11

Se izovací hodnoty pro parametry
regulace

Plynový kotel je z výroby nastaven pro zemní plyn a výkonový rozsah 1 od 3,4
do jmenovitého výkonu 9,9 kW. Použitím p iložené p estavbové soupravy m že být
kotel p estav n p i provozu na zemní plyn E na výkonový rozsah 2 od 6,6 do
jmenovitého výkonu 15,7 kW.

Pro zemní plyn ve výkonovém rozsahu 2 nebo pro zkapaln ný plyn platí následující
tabulka:

Zm na parametr  regulace

resetovací
tla ítko

(-) (+)

Ob ma tla ítky pod displejem je možné m nit následující parametry regulace.

1. Stiskn te sou asn  tla ítka (+) a (-); na displeji se objeví „0.“.
2. Tla ítky (+) nebo (-) vyberte požadované íslo parametru.
3. Stiskn te resetovací tla ítko; objeví se z výroby nastavená hodnota parametru

podle následujícího seznamu.
4. Tla ítkem (+) nebo (-) zm te požadovaný parametr.
5. Stiskn te resetovací tla ítko; zm ná hodnota se p evezme a na displeji se op t

objeví výstupní teplota topné vody.

Zemní plyn E ve výkonovém
rozsahu 1

Zemní plyn E ve výkonovém
rozsahu 2 nebo pro zkapaln ný
plyn

Tabulka nastavení výkonu pro
vedení vzduch/spaliny do délky
10 m
GB-E-11

Pozor:

Topný výkon (kW) 6,6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15,7

Ukazatel (ot/s) 35 38 44 50 56 62 68 74 80 86 90



25

Údržba
Pro provád ní údržby a oprav za ízení doporu ujeme uzav ít servisní smlouvu
s odbornou firmou. Doporu je se provádet pravídelné servisní prohlídky 1 x ro .

Kotel odstavte z provozu podle pokyn  uvedených v návodu k obsluze.
ed provád ním jakékoliv údržby odpojte kotel od elektrického napájení.

Kotel vypus te kohoutem KFE.

Údržba

Demontáž a išt ní vým níku
tepla topné vody

šroubení
ipojení plynu

do sm šovací
komory

3 konektory - pro
zapalovací a
monitorovací
elektrodu a kostru

zástr ka ventilátoru

otvor pro
zav šení

- Sejm te obložení.
- Uvoln te upína e krytu spalovacího prostoru.
- Hadici hlída e diferen ního tlaku stáhn te ze sm šovací komory.
- Povolte šroubení p ipojení plynu do sm šovací komory.
- Stáhn te 4 konektory – zapalovací elektrody, monitorovací elektrody, p ipojení

kostry a dmychadla.
- Mírn  nadzdvihn te dmychadlo a vyto te ho sm rem dop edu.
- Dmychadlo zav ste za levý horní záv sný otvor v obložení.

upína e

ední sko epina
spalovací komory

ho ák s horním dílem spalovací komory

- Otev ete upína e.
- Sejm te p ední sko epinu.
- Vyjm te ho ák s horním dílem spalovací komory v dop edu sklopené poloze.

pojistné
kolíky

- Vým ník tepla topné vody p itla te lehce zp edu proti zadní st  kotle a pojistný
kolík na výstupu topné vody vytáhn te sm rem dol  a pojistný kolík na zpáte ce
sm rem nahoru.

- Vým ník tepla topné vody mírn  nadzdvihn te a vytáhn te v p ímém sm ru
vp ed.

výstup
topné vody

zpáte ka

Demontáž ho áku

hadice hlída e
diferen ního
tlaku

zapalovací
elektroda

upína e

kryt spalovacího
prostoru
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Elektronický omezova  teploty spalin vypíná kotel, když teplota spalin p ekro í 110 °C.
Na displeji se objeví poruchový kód 7. Stiskne-li se resetovací tla ítko, uvede se kotel
op t do provozu.

ení parametr  spalování
Sejm te oplášt ní, uve te plynový kotel do provozu a programový voli  nato te
do polohy se symbolem kominíka. (Na displeji se objeví bod.)

Stanovení teploty a obsahu CO2 ve spalovacím vzduchu
- Odstra te šroub z pravého m icího otvoru.
- Zave te m icí sondu.
- Zm te teplotu a obsah CO2.

Jestliže je vedení vzduch/spaliny koncentrické a obsah CO2 je v tší  než 1,5%,
znamená to, že je spalinová trubka net sná.

ení parametr  spalin
- Odstra te šroub z levého m icího otvoru.
- Zave te m icí sondu.
- Zm te parametry spalin.
Poznámka: ení parametr  spalin probíhá p i sou asném m ení teploty

nasávaného vzduchu.
ležité:

Po ukon ení m ení vyjm te teplotní idlo a m icí sondu a uzav ete oba m icí
otvory. P itom pamatujte na to, aby byly šrouby po utažení t sné!

ení parametr  spalování

Omezova  teploty spalin

Údržba

icí otvory

Otá ením vpravo sejm te hrnec spalovací komory z vým níku tepla topné vody.

išt ní:
i malém zne išt ní sta í propláchnout lamely vým níku tepla topné vody vodním

paprskem.

i siln jším zne išt ní vy ist te vým ník tepla topné vody plastovým kartá em.

Zbytky spalování odstra te kartá em (ne ocelovým).
i silném zne išt ní ho ák vymyjte mýdlovým louhem a opláchn te istou vodou.

Zp tná montáž se provádí v opa ném po adí krok  než demontáž.

Zásadn  je nutné vym nit všechna t sn ní na dílech, kterými proudí voda a spaliny
a které byly demontovány. Nová t sn ní je zapot ebí p ed montáží pot ít silikonovým
tukem (jiné tuky t sn ní ni í).

Pozor: Pamatujte na správnou montážní polohu vým níku tepla topné vody!
(Mezera v tomto vým níku tepla musí být dole.)

Podle jakosti vody se doporu uje periodické odvápn ní vým níku tepla TUV na stran
užitkové vody.
Za tímto ú elem vymontujte, po uvoln ní šroubení potrubí topné a teplé užitkové vody,
vým ník tepla TUV z kotle a ošet ete ho b žným rozpoušt dlem vápna.

Našroubujte p etlakový ventil pitné vody 1 a síto studené vody vyjm te z p ipojovacího
kusu  2. Následn  síto vyfoukejte stla eným vzduchem nebo vy ist te vodním paprskem.

išt ní ho áku

št rbina

hrnec spalovací
komory

Odvápn ní vým níku tepla teplé
užitkové vody

1 2
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Porucha – p ina - odstran ní
V provozním, informa ním a zobrazovacím systému BIAS se p i poruše zobrazí kód poruchy, kterému lze pomocí následující
tabulky p adit p inu a možnost odstran ní poruchy. Tato tabulka má uleh it topená i odhalení p iny poruchy.

Kód Porucha ina Odstran ní
 poruchy

1 íliš vysoká teplota Teplota výstupní vody p ekro ila vypínací Zkontrolujte tlak v systému.
na bezpe nostním termostatu teplotu bezpe nostního termostatu 110 °C. Zkontrolujte ob hová erpadla.

Stiskn te resetovací tla ítko.

4 Nedochází k vytvo ení i spušt ní ho áku se nevytvo í plamen. Zkontrolujte p ívodní plynové potrubí a
plamene ípadn  otev ete plynový kohout.

Zkontrolujte zapalovací elektrody a
zapalovací kabel.
Stiskn te resetovací tla ítko.

5 Zhasnutí plamene v provozu Dojde ke zhasnutí plamene b hem 15 vte in po Stiskn te resetovací tla ítko.
zjišt ní plamene.

6 íliš vysoká teplota Teplota výstupní a vratné vody p ekro ila Zkontrolujte tlak v systému.
na provozním termostatu vypínací teplotu provozního termostatu 95 °C.

7 íliš vysoká teplota Teplota spalin p ekro ila vypínací teplotu Zkontrolujte istotu a správnost montáže
na bezpe nostním termostatu bezpe nostního termostatu spalin 110 °C. vým níku tepla topné vody.
spalin

11 Simulace plamene ed spušt ním ho áku se již rozpoznává Stiskn te resetovací tla ítko.
plamen.

12 Vadné idlo teploty výstupní Je vadné idlo teploty výstupní vody nebo Zkontrolujte kabel.
topné vody íslušný kabel. Vym te idlo teploty výstupní vody.

13 Vadné idlo teploty spalin Je vadné idlo teploty spalin nebo p íslušný Zkontrolujte kabel.
kabel. Vym te idlo teploty spalin.

14 Vadné idlo teploty TUV idlo teploty TUV (GB-E) pop . integrovaný Zkontrolujte idlo teploty TUV (GB-E) pop .
(GB-E) nebo p ed azený odpor v p ed azeném spína i TUV (GB-EK) odpor (270 Ohm mezi Pin 1 a 2 na modrém
spína  TUV s modrým nebo zapojení vodi  jsou vadné. konektoru) na p ed azeném
konektorem (GB-EK) spína i TUV

(GB-EK);zkontrolujte zapojení vodi .

15 Vadné idlo venkovní teploty idlo venkovní teploty nebo p íslušný kabel jsou Zkontrolujte kabel.
vadné. Vym te idlo venkovní teploty.

16 Vadné idlo teploty zpáte ky idlo teploty zpáte ky nebo p íslušný kabel jsou Zkontrolujte kabel.
vadné. Vym te idlo teploty zpáte ky.

20 Porucha plynového ventilu 2 Po vypnutí ho áku se ješt  15 vte in vydává Vym te plynový kombinovaný ventil.
signál plamene, p estože má plynový ventil 2 vypínací povel.

21 Porucha plynového ventilu 1 Po vypnutí ho áku se ješt  15 vte in vydává Vym te plynový kombinovaný ventil.
signál plamene, p estože má plynový ventil 1
vypínací povel.

22 Nedostatek vzduchu Hlída  diferen ního tlaku nezapne. Zkontrolujte silikonovou hadici k hlída i
diferen ního tlaku.
Zkontrolujte spalinový systém a plynové
dmychadlo.
Vym te hlída  diferen ního tlaku.

23 Porucha hlída e diferen ního Hlída  diferen ního tlaku nevypne. Stiskn te resetovací tla ítko.
tlaku Pokud porucha nastane znovu, vym te

hlída  diferen ního tlaku.

25 Porucha plynového dmychadla Plynové dmychadlo nedosáhne požadované Zkontrolujte p ívodní potrubí k plynovému
zapalovací otá ky. dmychadlu, dmychadlo a spalinový systém.

Stiskn te resetovací tla ítko.

26 Porucha plynového dmychadla Plynové dmychadlo nedosáhne klidový stav. Zkontrolujte p ívodní potrubí k plynovému
dmychadlu.
Stiskn te resetovací tla ítko.

30 Porucha CRC kotle Sada dat v EEPROM „kotel“ je neplatná. Vym te desku regulace.

31 Porucha CRC ho áku Sada dat v EEPROM „ho ák“ je neplatná. Vym te desku regulace.

32 Porucha v napájení 24 V AC Napájení 24 V AC je mimo p ípustný rozsah Zkontrolujte kabel k transformátoru a
(nap . zkrat). k plynovému dmychadlu.

40 Malé proud ní vody Hlída  proudu vody nezapne nebo nevypne. Zkontrolujte chod erpadel topného okruhu.
Dob e odvzdušn te systém.

i op tné poruše vym te hlída  proud ní
vody.

x.y. Porucha elektronického Vnit ní autotest zjistil poruchu. Vym te desku regulace.
modulu (rychlé blikání)
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