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Kotel Typ Kategorie Zp sob provozu Možno p ipojit ke
závislý na nezávislý na komínu komínu vedení
vzduchu vzduchu spaliny/ spaliny/
v koteln v koteln vzduch vzduch

GU-2EK B11BS II2H3P X X

GG-2EK B32,C12x, C32x, C42x II2H3P X 1) X X 1) X X

1)  pot ebné vedení spaliny/vzduch B 32

Plynový kombinovaný kotel GU-2EK
Plynový kombinovaný kotel dle DIN EN 297 / DIN EN 437 a sm rnic EU 90/396/EWG (Za ízení spot ebovávající plyn), 73/23/EWG
(Sm rnice pro nízká nap tí), 92/42/EWG (Sm rnice pro ú innosti) a 89/336/EWG (Sm rnice EMV), s elektronickým zapalováním a
elektronickým monitorováním spalin pro nízkoteplotní vytáp ní a p ípravu TUV v topných za ízeních s výstupní teplotou topné vody do
95 °C a p ípustným provozním tlakem 3 bar.

Plynový kombinovaný kotel GG-2EK
Plynový kombinovaný kotel dle DIN EN 437 / DIN EN 483 a sm rnic EU 90/396/EWG (Za ízení spot ebovávající plyn), 73/23/EWG
(Sm rnice pro nízká nap tí), 92/42/EWG (Sm rnice pro ú innosti) a 89/336/EWG (Sm rnice EMV), s elektronickým zapalováním pro
nízkoteplotní vytáp ní a p ípravu TUV v topných za ízeních s výstupní teplotou topné vody do 95 °C a p ípustným provozním tlakem 3
bar.
Plynový kombinovaný kotel GG-2EK je schválen i pro instalaci v garážích.

Plynové kotle, závislé na vzduchu v místnosti, smí být instalovány pouze v takovém prostoru, který spl uje rozhodující
požadavky na v trání. P ed instalací kotle si nejprve p te p íslušný Návod k montáži a obsluze!

Upozorn ní: Plynové kombinované kotle GU-2EK a GG-2EK spl ují mezní hodnoty obsahu škodlivin ve spalinách dle
BlmSchV, platných od roku 1998, a požadavky na nízkoteplotní provoz podle sm rnice CE.

Tento montážní návod je t eba pe liv  uložit na bezpe ném míst !

Plynový kombinovaný kotel Wolf

Normy, p edpisy
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Kotel musí být instalován v souladu s SN 38 6441 Odb rní plynová za ízení na svítiplyn
a zemní plyn v budovách nebo SN 386460 P edpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu
v obytných budovách, p ípadn SN 386462 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.

Komín musí odpovídat SN 73 7205 Komíny a SN 73 4212 Výpo et komínových
pr duch  pro spot ebi e na plynná paliva (ov uje autorizovaná kominická firma a poté
vydá posudek kou ové cesty).

Navrhování komín  a kou ovod  dle SN 73 4201.
Provád ní komín  a kou ovod  a p ipojování spot ebi  paliv musí odpovídat SN 73 4210.

Elektrická instalace musí odpovídat SN 34 1010 Všeobecné p edpisy pro ochranu p 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.

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.

Normy a p edpisy

Normy, p edpisy
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Typ GU-2EK-18 GU-2EK-24 GG-2EK-18 GG-2EK-24

Jmenovitý topný výkon kW 18 24 18 24
Jmenovitý tepelný p íkon kW 20,2 26,5 19,7 26,5
Nejmenší topný výkon (modulovan ) kW 8,0 10,9 8,0 10,9
Nejmenší tepelný p íkon (modulovan ) kW 8,8 12,0 8,5 11,7

Hrdlo výstupu topné vody - vn jší pr r mm 20(G3/4) 20(G3/4) 20(G3/4) 20(G3/4)
Hrdlo vratné topné vody - vn jší pr r mm 20(G3/4) 20(G3/4) 20(G3/4) 20(G3/4)

ipojovací šroubení TUV G 3/4 3/4 3/4 3/4
ipojovací šroubení studené vody G 3/4 3/4 3/4 3/4
ipojovací šroubení plynu R 1/2 1/2 1/2 1/2
ipojovací hrdlo vedení spalin mm 110 130 - -
ipojovací hrdlo vedení spaliny/vzduch mm - - 95,5/63 95,5/63

ipojovací hodnoty plynu:
zemní plyn H (Hi=9,5 kWh/m3=34,0 MJ/m3) m3/h 2,1 2,8 2,1 2,8
kapalný plyn (výh evnost 46,3 MJ/kg) kg/h 1,5 2,1 1,5 2,1

ipojovací tlak plynu:
zemní plyn mbar 20 20 20 20
kapalný topný plyn propan mbar 50 50 50 50

Teplota výstupní vody (rozsah nastavení) °C 40-90 40-90 40-90 40-90
Max. celkový p etlak bar 3,0 3,0 3,0 3,0
Objem vody ve vým níku tepla topné vody l 0,5 0,5 0,5 0,5
Zbytková dopravní výška erpadla:
doprav. množství 430 l/h (10kW p i T=20K) mbar 250 250 250 250
doprav. množství 770 l/h (18kW p i T=20K) mbar 250 250 250 250
doprav. množství 1030 l/h (24kW p i T=20K) mbar - 170 - 170

Pr tok TUV l/min 2,1-5,3 2,1-7,1 2,1-5,3 2,1-7,1
Minimální statický tlak pro 95% Qmax bar 0,2 / 0,8 0,2 / 0,8 0,2 / 0,8 0,2 / 0,8
Max. p ípustný celkový p etlak bar 10 10 10 10
Maximální teplota na výtoku 3) °C 58 58 58 58

i odebíraném množství l/min 5,3 7,1 5,3 7,1

Expanzní nádoba:
Celkový objem l 12 12 12 12

edtlak bar 0,75 0,75 0,75 0,75

Hmotnostní pr tok spalin 1) g/s 12,8/14,7 18,1/21,1 6,8/8,5 10/13,2
Teplota spalin 1) °C 80/130 80/130 115/170 120/175
Nutný komínový tah Pa 1,5 1,5 02) 02)

ekací doba p i monitorování spalin min 15 15 - -
Elektrické p ipojení V / Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Vestav ná pojistka (flink) A 3,15 3,15 3,15 3,15
Elektrický p íkon W 90 90 120 120
Krytí IP X4D X4D X4D X4D
Hmotnost kg 45 47 54 55

Identifika ní íslo CE 0085AU0026 0085AU0026 0085AU0027 0085AU0027

1) pro nejmenší / nejv tší tepelný p íkon se zemním plynem H p i teplot  výstupní vody 60 °C a vedení spaliny/vzduch 0,5 m
2) s p ipojovacím kusem B32
3) vztaženo na teplotu studené vody 10 °C

Technická data



6

GU-2EK

GG-2EK

1 výstup topné vody
2 p ipojení TUV

(na míst  instalace)
3 p ipojení TUV
4 p ipojovací šroubení plynu
5 p ipojení studené vody
6 p ipojení studené vody

(na míst  instalace)
7 hrdlo vratné topné vody

Rozm ry

1 výstup topné vody
2 p ipojení TUV

(na míst  instalace)
3 p ipojení TUV
4 p ipojovací šroubení plynu
5 p ipojení studené vody
6 p ipojení studené vody

(na míst  instalace)
7 hrdlo vratné topné vody
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výstup topné vody
ipojovací hrdlo TUV
ívodní potrubí plynu

ipojovací hrdlo studené vody
hrdlo vratné topné vody

GU-2EK

ícestný p epínací ventil

odvzduš ovací šroub

hlída  pr toku vody
s p epoušt cím ventilem

GG-2EK hlída  diferen ního tlaku

sb rná komora spalin

vým ník tepla topné vody
zapalovací elektroda

plynový ho ák chlazený vodou

elektroda pojistky plamene

ventilátor spalin
s regulovanými otá kami

sk  spalovacího
prostoru

vedení spaliny/vzduch

kotlový termostat
idlo teploty vratné vody

plynový kombinovaný ventil
expanzní nádoba

síto pro studenou vodu

vým ník tepla TUV

ob hové erpadlo
topného okruhu

ipojovací hrdlo studené vody
hrdlo vratné topné vody

odvzduš ovací šroub

hlída  pr toku vody
s p epoušt cím ventilem

výstup topné vody
ipojovací hrdlo TUV
ívodní potrubí plynu

ícestný p epínací ventil

vodní spína  s regulátorem
množství vody

rychloodvzduš ova

Schéma konstrukce

vým ník tepla topné vody
zapalovací elektroda

idlo teploty spalin

plynový kombinovaný ventil ob hové erpadlo topného
okruhu

expanzní nádoba

plynový ho ák chlazený vodou

elektroda pojistky plamene

rychloodvzduš ova

erušova  tahu

ipojovací hrdlo spalinové trubky

kotlový termostat
idlo teploty vratné vody
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Plynový kotel Rozm r "A"
GU-2EK-18 303 mm
GU-2EK-24 323 mm
GG-2EK-18 231 mm
GG-2EK-24 231 mm

K provedení kontrolních a údržbá ských prací na kotli doporu ujeme, aby volný prostor po
stranách byl minimáln  u GU-2EK 40 mm, u GG-2EK 100 mm a vzdálenost ke stropu 400
mm.

Plynový kombinovaný kotel odpovídá krytí IPX4D a smí být instalován v koupelnách
v ochranném pásmu 1 a v tší dle VDE 0100, díl 701.

Plynový kombinovaný kotel smí být instalován pouze v prostorech chrán ných p ed
mrazem.

Vzdálenost kotle od ho lavých látek pop . ho lavých ástí se nepožaduje, protože p i
jmenovitém topném výkonu kotle nevznikají vyšší teploty než 85 °C.

i montáži kotle je nutné pamatovat na to, aby se do kotle nedostala žádná cizí
lesa nebo materiál (nap . prach z vrtání). Použijte p iložený styroporový kryt!

Protože v jednotlivých zemích platí odlišné p edpisy, doporu uje se p ed instalací kotle
informovat u p íslušných ú ad  a oblastní organizace kominík .

Spalovací vzduch, který se p ivádí ke kotli, nesmí obsahovat chemické látky, jako nap .
fluor, chlor nebo síru. Takovéto látky jsou obsaženy ve sprejích, rozpoušt dlech a isticích
prost edcích. V nep íznivém p ípad  mohou tyto látky vést ke korozi, a to i v systému pro
odvod spalin.

Všeobecn

Ustavení kotle
Zástavbové rozm ry
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Nejprve se musí ur it montážní poloha kotle. P itom je t eba brát v úvahu vedení spaliny/
vzduch (u GG-2EK) a spalinové hrdlo (u GU-2EK), bo ní vzdálenosti ke st nám a odstup
od stropu a rovn ž p ipojení plynu, topné a užitkové vody a elektrické p ipojení, které již
mohou být k dispozici.

K ozna ení upev ovacích vývrt  a p ípoj  je ke kotli p iložena montážní šablona.
Montážní šablonu vyrovnejte do svislé polohy a ozna te polohu upev ovacích vývrt .
Nejsou-li k dispozici žádné p ípoje, musí se kv li údržb  dodržet minimální vzdálenosti od
st n a od stropu.

ed montáží kotle p ipojte do zásuvky 70 cm dlouhý pružný sí ový kabel (3 x
1,5 mm2).

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

Pokládají-li se p ívodní potrubí studené a teplé užitkové vody, topné vody, plynu a odpadního
potrubí z pojistného ventilu pod omítku, m že se poloha t chto potrubí ur it použitím
montážní šablony.

Použitím p iložené montážní šablony položte pod omítku plynové potrubí a potrubí topné a
užitkové vody.

Úhelníky montážní konzoly pod omítku spájejte s p ívodními potrubími. (Úhelníky lze
jednotliv  oto it o 360°, aby se mohla potrubí snadno namontovat z libovolného sm ru.)

Namontujte p ipojovací p íslušenství.

Namontovat p ipojovací p íslušenství na kotel a p ipojit p ívody v provedení nad omítku.

i montáži kotle do sk ín  je t eba pamatovat na toto:

- Plynové kotle nemontujte na zadní st nu sk ín , p ípadn  zadní st nu sk ín  odstra te.
Bo ní díly sk ín  a plynový kotel p ipevn te na ze .

- Ve stropu sk ín  je nutné provést vý ez velikosti minimáln  410 x 550 mm podle výkresu.

- Vzdálenost kotle od bo ních st n sk ín  musí být minimáln  25 mm.

- U plynových kotl  závislých na vzduchu v místnosti, tj. GU-2EK a GG-2EK Art. B32 musí
být do otvoru pro p ívod vzduchu ve dve ích sk ín  p ipevn na m ížka dle výkresu.

- Musí se bezpodmíne  dodržet pot ebný volný pr ez m ížky p ívodu vzduchu.

Upevn ní kotle

ívodní potrubí pod omítkou

Montáž sk ín

Montáž

Typ kotle Minimální volný pr ez
GU-2EK 400 cm²
GG-2EK  Art B32 600 cm²

ívodní potrubí nad omítku
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Položení plynového potrubí a jeho p ipojení ke kotli smí provád t pouze autorizovaný
instalatér plynových za ízení.
Potrubí topného systému a plynové potrubí p ed jejich p ipojením k plynovému
kombinovanému kotli vy ist te. To platí zejména pro starší za ízení.

ed uvedením do provozu je nutné zkontrolovat t snost potrubních spoj  a míst p ipojení plynu.
i instalaci pod omítku použijte plynový kulový kohout v rohovém provedení.
i instalaci na omítce použijte plynový kulový kohout p ímý.

Pozor: P ed armaturami plynového ho áku smí být maximální tlak 150 mbar.
i tlakové zkoušce plynového potrubí musí být uzav en plynový kohout na

plynovém kotli.

Montáž spalinové klapky je p ípustná jen tehdy, pokud je p edepsána p íslušnou
kominickou revizní firmou. U termických spalinových klapek mohou být použity  jen
klapky Diermayer typu GWR-T z p íslušenství firmy WOLF. Doporu uje se použití
motoricky ízené spalinové klapky. Tyto klapky musí mít certifikát CE a p ipojují se na
svorkovnici regulace.

Doporu uje se instalace až po údržbové kohouty ve výstupním a vratném topném
potrubí - rohové p i instalaci pod omítku, p ímé p i instalaci na omítku. V nejnižším bod
topného systému je t eba instalovat plnicí a vypoušt cí kohout.
Kdyby vznikal p i pr toku hluk, tak je t eba extern  zabudovat p epoušt cí ventil.

i paralelní instalaci dvou plynových kotl  doporu ujeme bezpodmíne  montáž zp tné
klapky do výstupního potrubí topné vody každého plynového kotle.
Použití protimrazových nebo t snicích prost edk  není dovoleno.

i p ipojení na podlahový vytáp cí systém je t eba použít 3-cestný sm šova  (p íslušenství
DWTM) a p ídavné erpadlo.

Ve vratném potrubí je t eba pamatovat na regula ní ventil, kterým lze v p ípad  pot eby
snížit p íliš velkou dopravní výšku p ídavného erpadla.

Provozuje-li se paraleln  k podlahovému vytáp ní další topný okruh, musí se tento
hydraulicky p izp sobit podlahovému vytáp ní.
Provozovatel za ízení nesmí m nit nastavení regula ních ventil .
Jestliže nejsou trubky difuzn  t sné, je nutné provést systémové odd lení použitím
vým níku tepla. Použití inhibitor  není p ípustné.

i provozu plynového kotle ve spojení s podlahovým vytáp ním se doporu uje dimenzovat
užite ný objem membránové expanzní nádoby o 20% v tší, než p edepisuje norma DIN
4807. P íliš málo dimenzovaná membránová expanzní nádoba vede ke vniknutí kyslíku do
topného systému a tím ke korozním škodám.

Instalace
ipojení plynu

Podlahové vytáp ní

Topný okruh

Spalinová klapka pro GU-2EK
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Instalace
ipojení podlahového vytáp ní bez sm šova e je p ípustné p i spln ní následujících
edpoklad :

- podlahový vytáp cí systém je dimenzován na systémové teploty 70/60.

- k temperování malých podlahových ploch p i kombinovaném topném systému
podlaha/desková topná t lesa ve spojení s omezova em teploty vratné vody (viz
obrázek). Výkon p enášený podlahovým topným systémem nesmí p itom p ekro it
20% celkového instalovaného topného výkonu. Je t eba pamatovat na to, že konstrukce
systému podlahového vytáp ní je vhodná pro výstupní teplotu topné vody z kotle a že
je k dispozici omezova  maximální teploty.

Namontujte bezpe nostní ventil ozna ený „H“. Max. 3 bar!

Ústí-li odtokové potrubí bezpe nostního ventilu do sít  odpadní vody, tak je nutno
instalovat zápachový uzáv r.

Do p ívodního potrubí studené vody se doporu uje montáž kohoutu pro možnost
provád ní údržby. Je-li tlak v p ívodním potrubí studené vody vyšší než p ípustný provozní
tlak, musí se namontovat ov ený a schválený reduk ní ventil. Pokud se používají
sm šovací baterie, je t eba pamatovat na centrální reduk ní ventil.

i p ipojování studené a teplé užitkové vody je nutné dbát normy DIN 1988 a p edpis
místní vodárenské spole nosti.
Neodpovídá-li instalace dále uvedenému schématu, odpadá záruka.

Bezpe nostní ventil topného okruhu

Odtokové potrubí

termostatický ventil

omezova
teploty vratné
vody

ipojení studené a teplé užitkové
vody
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ipojení studené vody podle
DIN 1988
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Vedení spaliny/vzduch (LAF)
Délka vedení spaliny/vzduch

ipojení vedení spaliny/vzduch (LAF)
(Výpo et délky vedení)

ipojení na komín spaliny/vzduch
(LAS) pop . B32

Pro plynové kotle s vedením spaliny/vzduch nad st echu, u nichž se nad stropem nachází
pouze st ešní konstrukce, platí toto:

Požaduje-li se pro strop n jaká požární odolnost, musí mít potrubí pro p ívod spalovacího
vzduchu a odvod spalin v oblasti mezi horní stranou stropu a st ešní krytinou obal, který
má tutéž požární odolnost a je sestaven z neho lavých stavebních materiál .

Není-li pro strop požární odolnost p edepsána, musí být potrubí pro p ívod spalovacího
vzduchu a pro odvod spalin vedeno od horní strany stropu až po st ešní krytinu v šacht
z neho lavých tvarov  stálých stavebních materiál  nebo v kovové ochranné trubce
(mechanická ochrana).

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

Vedení spaliny/vzduch nesmí být bez šachty vedeno jinými prostory, kde se nachází
instalace.

emos ují-li se vedeními spaliny/vzduch podlaží, musí být vedení mimo prostor
instalace vedena v šacht  s požární odolností minimáln  90 minut a u obytných
budov malé výšky minimáln  30 minut. Výfukové trubky s plastické hmoty nejsou

ípustné.

Instalují-li se plynové kombinované kotle na venkovní st nu (vedení spaliny/vzduch
es venkovní st nu), tak se musí jmenovitý topný výkon snížit pod  11 kW (viz strana

21).

Délka vedení spaliny/vzduch, která se má vypo ítat, nesmí p i instalaci na venkovní
st nu nebo p i pr chodu vedení st echou ekro it 4 m. Vypo ítaná délka vedení
spaliny/vzduch sestává z délek rovných úsek  a z délek oblouk . Oblouk 90° se p itom
zapo ítává jako délka 1 m a oblouk 45° jako 0,5 m.

íklad:
Vedení spaliny/vzduch sestávající z:

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

Upozorn ní: Aby se zabránilo vzájemnému ovliv ování r zných vedení spaliny/vzduch
nad st echou, doporu ujeme dodržet minimální vzdálenost mezi

nimi 2,5 m.

V závislosti na vypo tené délce vedení spaliny/vzduch se musí podle dále uvedené
tabulky nastavit regula ní parametr „délka vedení spaliny/vzduch“ ob ma
programovacími tla ítky (+) a (-), které jsou pod displejem. Vypo tená délka se
zaokrouhlí nahoru nebo dol .

Postup:
1. Ob  programovací tla ítka (-) a (+) tiskn te sou asn  tak dlouho, dokud se na

ukazateli neobjeví „0“.
2. Požadovaný parametr s íslem „0“ je již zvolen!
3. Stiskn te resetovací tla ítko; objeví se hodnota parametru 3 nastavená z výroby.
4. Tla ítkem (+) nebo (-) nastavte vypo ítanou délku vedení (1, 2, 3 nebo 4 m).
5. Stiskn te resetovací tla ítko; zm ná hodnota se p evezme a na ukazateli se op t

objeví teplota topné vody.

vypo tená délka [m] 1,3 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 4,0
Hodnota parametru 1 2 3 4

Tabulka: Délka vedení spaliny/vzduch

ímé vedení spaliny/vzduch nesmí být p i instalaci do komínu spaliny/vzduch delší než
2 m. Krom  p ipojovacího oblouku na kotli smí být navíc zabudovány maximáln  dva
ohyby 90°.

Vedení spaliny/vzduch
GG-2EK

Nastavení: „délka vedení
spaliny/vzduch“

resetovací tla ítko (-) (+)

GG-2EK

programovací tla ítka
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GG-2EK
Vedení spaliny/vzduch (LAF)
Varianty provedení

ipojení na komín spaliny/vzduch
(LAS) nebo spalinový komín

Vedení spaliny/vzduch (LAF)

ipojení na spalinový komín
B32
(viz strana 16)

ipojení na LAS C42x
(viz strana 16)

Vedení spaliny/vzduch vodorovn
skrz šikmou st echu C32x
(viz strana 16)

Vedení spaliny/vzduch
vodorovn  skrz venkovní
st nu C12x
(viz strana 16)

Vedení spaliny/vzduch svisle skrz
šikmou st echu C32x
(viz strana 15)

Vedení spaliny/vzduch svisle
skrz plochou st echu C32x
(viz strana 15)

Upozorn ní:
i nízkých venkovních teplotách se m že

stát, že vodní pára obsažená ve spalinách
na vedení spaliny/vzduch zkondenzuje a
zmrzne. Pak je t eba zabránit padání ledu
nap . namontováním zachytáva e.
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GG-2EK
1 plynové kombinované kotle

3 vyrovnávací objímka (100 mm)
pro spalinovou trubku

4 objímka lakovaná (44 mm) pro vzduchovou
trubku vn jší

5 uzavírací objímka
pro kontrolní otvor uvnit  (70 mm)

6 uzavírací objímka
pro kontrolní otvor vn jší (100 mm)

7 trubka spaliny/vzduch s kontrolním
otvorem
dodávané délky: 477 mm

962 mm
2007 mm
3007 mm

8 objímka (30 mm) pro spalinovou trubku vnit ní

9 objímka (55 mm) pro vzduchovou trubku vn jší

10 upev ovací objímka
pro pr chod st echou

11 univerzální st ešní taška nebo deska nebo
adaptér Klöber pro šikmou st echu

12 hrdlo s límcem pro plochou st echu

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

14 oblouk 15° / 30° / 45°
ke spojení dvou trubek spaliny/vzduch

15 oblouk 90°
pro p ipojení plynového kotle

15a T-Stück 90° mit Revisionsöffnung
  für Variante B32/ C12x / C42x

16rozeta na vnit ní st nu

17 vedení spaliny/vzduch vodorovné
s ochranou proti v tru

18 rozeta na venkovní st nu

19 oblouk 90°
ke spojení dvou trubek spaliny/vzduch

20 st ešní viký
(není obsažen v dodacím programu)

21 trubka spaliny/vzduch pro p ipojení do
dvoutahového komína spaliny/vzduch
(LAS)
délka: 300 mm

22 p ipojovací komora pro dvoutahový LAS
dodává se: rozte  190 - 260 mm

rozte  260 - 405 mm

23 p ipojovací kus pro komín spaliny/vzduch
délka 962 mm

24 p ipojovací kus pro spalinový komín B32
délka vzduchové trubky 65 mm se vzduchovými
otvory

Vyrovnávací objímku (3) nasu te p es výstupní hrdlo spalin na plynovém kotli až na doraz a zajist te
na spalinové trubce minimáln  jedním šroubem do plechu.

Oblouky (14) a (19) zajist te na stran  vzduchu na každém spoji a na stran  spalin na kratším konci
minimáln  jedním šroubem do plechu.

Vedení spaliny/vzduch (LAF) svislé

Upozorn ní:
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GG-2EK

ipojení na komín spaliny/vzduch (LAS)

Vedení spaliny/vzduch vodorovné

Pr chod vodorovného vedení
spaliny/vzduch vn jší st nou

vzduchové otvory

Dvoutahový komín
(LAS)

Systém Plewa Systém Schiedel

ipojovací kus do spalinového komínu
B32

ipojovací kus do spalinového komínu
(24) musí být instalován p ímo na spalinový
komín podle obrázku (bez prodlužovacího
kusu mezi spalinový komín a p ipojovací
kus).

Vzduchové otvory musí být úpln  volné.

íslušný místní kominík musí p ed
instalací zkontrolovat provozuschopnost
spalinového komína.

Vedení spaliny/vzduch (LAF) vodorovné
ipojení na vedení a komín spaliny/vzduch
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Dopl kové montážní pokyny

Plochá st echa: pr raz stropem cca Ø 120 mm
díl 12 zalepte ve st ešní krytin

Šikmá st echa: u dí lu 11 pamatujte na
montážní pokyn na krytu o
šikmosti st echy

St ešní pr chodku 13 prostr te shora st echou
a objímkou 10  p ipevn te na trám nebo ze .

St ešní pr chodka smí být vestav na pouze v
vodním stavu. Zm ny nejsou p ípustné. Montovat se spádem 1 - 3 % sm rem ven!

V oblasti konce trubky namontujte st edicí
trojúhelníky.

V oblasti konce trubky namontujte st edicí
trojúhelníky.
Díly 5 a 6 p esu te p es kontrolní otvory a ut sn te.

i zkracování dílu 7 pamatujte na to, aby vnit ní
spalinová trubka p nívala na obou stranách o 15
mm.

Ur ete vzdálenost A. Délka spalinové trubky (uvnit ) = A - 25 mm

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

Požaduje-li se pro vedení spaliny/vzduch
kontrolní otvor, pak je t eba zabudovat trubku
spaliny/vzduch s kontrolním otvorem (7) (je

eba po ítat s minimální délkou 270 mm).

odsazení

Oblouky Odsazení
90° min. 245 mm
45° min. 105 mm
30° min. 55 mm
15° min. 25 mm

Upozorn ní:

Otvory Ø 3 mm vyvrtejte až na míst  instalace, díly na stran
spalin a vzduchu zajist te minimáln  1 šroubem.

Vyrovnávací objímku (3) nasu te p es výstupní spalinové hrdlo
na kotli až na doraz a spalinovou trubku zajist te minimáln
jedním šroubem do plechu.

Oblouky (14) a (19) zajist te na stran  vzduchu na každém
spoji a na stran  spalin na kratším konci minimáln  jedním
šroubem do plechu.

Je t eba použít šrouby p iložené jako p íslušenství vedení spalin.

Ke kontrole oblouku 90° (15) povolte objímky trubky spaliny/
vzduch.

vzd
álen

os
t A

GG-2EK
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Kabeláž regula ních, ovládacích a bezpe nostních za ízení je již hotova a zkontrolována.
Na míst  instalace se musí pouze provést p ipojení elektrické sít  230 V / 50 Hz.

Práce na elektrických za ízeních smí provád t pouze oprávn ný elektroodborník.

Vyklopte regula ní automatiku.
Po povolení šroubu sejm te kryt p ipojovací sk ky.

ipojovací kabel prostr te kabelovou pr chodkou a zajist te p íchytkou pro zachycení
tahu.
Pamatujte na ochranná opat ení podle p edpis  VDE 0100 a možných zvláštních p edpis
místních elektrorozvodných podnik .

Elektrické p ipojeni musí být pevné a musí být provedeno p es odd lovací za ízení
(hlavní spína , pojistky, jisti ). Hlavní spína  musí být v dosahu obsluhy.
Vodi e p ívodního kabelu se napojí na svorky L1, N pro sí  a ochranný vodi  na
ochrannou svorku.

ipojovací kabel prostr te kabelovou pr chodkou a zajist te p íchytkou na zachycení tahu.
Vn jší ventil na zkapaln ný plyn 230 V AC, který není sou ástí dodávky kotle, p ipojte na
svorky L a N u p ipojení FV a PE.

Ob hové erpadlo 230 V AC z programu p íslušenství Wolf, p ipojte na svorky L a N u
ipojení Z a PE.

Možnost p ipojení motoricky ovládané spalinové klapky schválené dle DIN. P ipojovací
kabel spalinové klapky p ipojte na svorky AK podle schématu zapojení, p edtím odstra te

stek mezi L1 a L na odpovídajících svorkách.

ipojovací kabel prostr te kabelovou pr chodkou a zajist te p íchytkou pro zachycení
tahu. P ipojovací kabel prostorového termostatu p ipojte na svorky „termostat“ podle
schématu zapojení, p edtím odstra te m stek na p íslušných svorkách a a b.

K p ipojení cizí ventilace (nap . pro odsávání par) se musí vestav t relé s p epína em (není
sou ástí dodávky kotle) a zapojit podle schématu zapojení.

Elektrické p ipojení

Elektrické p ipojení

ipojení spalinové klapky

ipojení prostorového termostatu
(beznap ový kontakt)

ipojení cizí ventilace
(GU-2EK)

ipojení vn jšího ventilu
zkapaln ného plynu

Thermostat Zubehör

ipojení ob hového erpadla

sit

elektrické napájení pro
cizí ventilaci (není sou ástí
dodávky kotle)relé
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Elektrické p ipojení
ipojení regula ního p íslušenství Wolf

(DRT, DWT, DWTM)

ipojení regula ního
íslušenství Wolf (ART,

AWT)

Plynový kombinovaný kotel je se ízen ve výrobním závod  na maximální výkon pro
požadovaný druh plynu.

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

Propan Ws = 20,3 - 21,3 kWh/m3 = 72,9 - 76,8 MJ/m3

Porovnejte druh plynu uvedený na typovém štítku s druhem plynu a jeho Wobbeho
indexem, který je k dispozici na míst  instalace, zkontrolujte zape et ní.

Se ízení z výroby

Zpož ovací relé

Thermostat Zubehör

ipojení regula ního
íslušenství 24V ipojení vn jšího idla

ipojit se smí pouze regulátory z programu p íslušenství Wolf.
Schéma zapojení je p iloženo ke každému dílu p íslušenství.
Jako spojovací vedení mezi regula ním p íslušenstvím a plynovým kombinovaným
kotlem je nutno použít t ížilový kabel (pr ez > 0,5 mm2).
Odstra te m stek mezi 24 V a  .

K zamezení astých start  ho áku za provozu je vestav no za ízení na zpož ování
zapínání ho áku. Zpož ovací relé lze nastavit od 0 do 25 minut (viz Zm na regula ních
parametr ).

Obr.1:
adová svorkovnice plynového kotle

Obr. 2: adová svorkovnice u ART, AWT

ipojit se smí pouze regulátory z programu p íslušenství Wolf.
Schéma zapojení je p iloženo ke každému dílu p íslušenství.
Jako spojovací vedení mezi regula ním p íslušenstvím a plynovým kotlem je nutno použít
dvoužilový kabel (pr ez > 0,5 mm2).
Odstra te m stek mezi 24 V a  .

Pozor: i venkovních teplotách pod -12 °C je nutné zrušit no ní snížení topného výkonu.

Thermostat Zubehör

ipojení regula ního
íslušenství 24V

Obr.1:
adová svorkovnice plynového kotle

Vn jší idlo pro digitální p íslušenství regulace (nap . DWT) se m že voliteln  p ipojit
na adovou svorkovnici plynového kotle na p ípoj AF (obr. 1:), pop . na adovou svorkovnici
u DWT.

Vn jší idlo pro analogové p íslušenství regulace (nap . AWT) se musí p ipojit na adovou
svorkovnici u AWT (obr. 2:)¨.

vn jší idlo

ipojení vn jšího idla
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. Parametr min Nast. z výroby max Jednotky
0 Délka vedení spaliny/vzduch 1 3 5 m
1 Hystereze topné vody 3 8 15 K
3 Max. výkon na oh ev TUV 40 87 2) 99 % (stupe  modulace)
4 Max. topný výkon 40 87 2) 99 % (stupe  modulace)
5 Protimrazová ochrana - venko. tepl. -5 +2 +5 °C
6 Druh provozu erpadla topného 0 0 1 1 = erpadlo topného

okruhu okruhu zapíná s ho ákem
0 = trvalý chod erpadla

v zimním provozu
7 Dob h erpadla topného okruhu 1 50 99 0,1 minuty
8 Max. omezení teploty

topné vody 40 90 90 °C
9 Zpož ovací relé 0 5 25 minuty
10 Adresa sb rnice e 0 0 1 -
11 Rychlostartovací teplota TUV 0 0 75 °C

0 : nastavení na potencio-
metru žádané tepl.je platné
1...75: nastavená hodnota
je platná

12 Druh plynu 1) EL EL P
. Parametr na displeji Jednotky

99 Otá ky plynového dmychadla ot/s
98 Venkovní teplota °C
97 M ená teplota TUV °C
96 Žádaná teplota TUV °C
95 Žádaná teplota výst. topné vody °C
94 Teplota spalin °C (pouze u GU-2EK)
93 M ená teplota vratné vody °C
92 Modula ní proud 2mA
91 Ioniza ní proud 0,1mA

1) Nastavení z výroby se nesmí m nit.
2) Modula ní stupe  87% odpovídá, podle provedení kotle, topnému výkonu 18 pop . 24 kW.

Ob ma tla ítky pod displejem je možné zm nit následujícím postupem regula ní parametry:

1. Ob  programovací tla ítka (-) a (+) držte sou asn  stisknuté, dokud se na ukazateli
neobjeví „0“.

2. Programovacím tla ítkem (+) nebo (-) zvolte požadované íslo parametru.
3. Stiskn te resetovací tla ítko; objeví se nastavení z výroby odpovídající hodnotám v dále

uvedené tabulce.
4. Programovacím tla ítkem (+) nebo (-) parametr zm te.
5. Stiskn te resetovací tla ítko; zm ná hodnota se p evezme a na ukazateli se op t

objeví teplota topné vody.

Zobrazení a zm na regula ních
parametr

resetovací
tla ítko

Zobrazení a zm na regula ních parametr

programovací tla ítka
(-) (+)

Ukazatel stavu ho áku

Ukazatel druhu provozu

Stisknutím levého programovacího tla ítka (-) se zobrazí aktuální stav ho áku:

0 ekání na uvoln ní ho áku (porucha)
1 Pohotovost
2 ekání na sepnutí diferen ního hlída e tlaku (pouze u GG-2EK)
3 ekání na signál plamene
4 Stabilizace plamene
5 kký start
6 Normální provoz
7 Dob h ventilátoru (pouze u GG-2EK)

Stisknutím pravého programovacího tla ítka (+) se zobrazí aktuální druh provozu:

1 Pohotovost
3 Vytáp ní
5 Zpož ovací relé v innosti
7 Protimrazová ochrana
9 Provoz servisním technikem

11 Vypoušt ní TUV
13 Rychlostart TUV – dobíjení
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íprava provozu
Pro zaru ení bezvadné funkce plynového kotle je nutné ádné napln ní vodou a úplné
odvzdušn ní.

Topný systém je nutné p ed p ipojením plynového kotle propláchnout, aby se z potrubí
odstranily r zné ne istoty a zbytky jako okuje, konopí, tmel, apod. Celý topný systém a kotel
pomalu napl te vratným potrubím až na tlak p ibližn  1 bar.

- Odvzduš ovací šroub na rychloodvzduš ova i povolte o 1 až 2 otá ky.
- Zapn te plynový kombinovaný kotel.
- P i silném poklesu tlaku v systému dopl te vodu.
- Po prvním krátkodobém provozu za ízení ješt  jednou vypus te, aby se odstranily zbytky

ne istot z topného systému.
- Odvzdušn te všechna topná t lesa (p i vypnutém erpadle).
- B hem normálního provozu se systém odvzduš uje samo inn  rychloodvzduš ovacím

ventilem.

ed prvním uvedením do provozu odvzdušn te plynové potrubí odzvduš ovacím šroubem
A (viz strana 19) na plynovém kombinovaném ventilu. Odvzduš ovací šroub op t t sn
uzav ete!
- Zkontrolujte t snost plynového za ízení.
- Zkontrolujte bezvadnost montáže díl  pro odvod spalin.
- Zkontrolujte zapálení a pravidelnost plamene hlavního ho áku.
- Hodnoty se ízení zapište na štítek a tento nalepte na vnit ní stranu plášt  kotle.
- Návod k obsluze umíst te na dob e viditelném míst .
- Seznamte zákazníka s obsluhou kotle a p edejte mu návody a ostatní dokumentaci.
- Upozorn te na nutnost pravidelné údržby za ízení (servisní smlouva).

První uvedení do provozu, obsluhu kotle a zaškolení provozovatele musí provést
kvalifikovaný odborník.

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

Upozorn ní:
etnost zapínání plynového kotle je v topném režimu elektronicky omezeno. Krátkým

vypnutím a zapnutím lze toto omezení odstranit, takže kotel, za p edpokladu, že existuje
požadavek na teplo, se po op tném zapnutí provozního vypína e uvede ihned do provozu.

íprava provozu

Kontrola funkce

Obsluha

Nastavení množství TUV

Otá ením se izovacího šroubu u vodního spína e vlevo m že odborník zvyšovat množství
TUV. Tím klesá maximální teplota TUV.

se izovací šroub
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ipojovací tlak plynu, se ízení výkonu
Kontrola p ipojovacího tlaku plynu

Se ízení výkonu

1. Plynový kotel musí být vypnut. Otev ete plynový uzavírací kohout.
2. Sejm te víko plášt  kotle.
3. Vyklopte regula ní automatiku.
4. Povolte šroubovou zátku na m icím šroubení „A“ a odvzdušn te p ívodní plynové potrubí.
5. Na m icí šroubení „A“ p ipojte U-manometr.
6. Uve te kotel do provozu (viz návod k obsluze).
7. Na U-manometru ode te p ipojovací tlak plynu.

ipojovací tlak zemního plynu Opat ení
nad 25 mbar neuvád t do provozu - oznámit plynárenské spole nosti
18-25 mbar správné se ízení
pod 18 mbar neuvád t do provozu - oznámit plynárenské spole nosti

8. Vypn te kotel. Zav ete plynový kohout.
9. Sejm te U-manometr a op t t sn  uzav ete m icí šroubení zátkou „A“.

Otev ete plynový kohout. Zkontrolujte t snost m icího šroubení. Zaklapn te
regula ní automatiku.

10.Dodaný štítek s pokyny je t eba vyplnit a nalepit na vnit ní stranu plášt  kotle.

Pozor: zaplombovaný šroub „D“ se nesmí v žádném p ípad  p estavit!

Topný výkon plynového kotle je ve výrobním závod  se ízen na jmenovitý výkon. Zm na se
musí provést elektronicky na regula ním panelu (parametr . 4).
Se ízení na plynovém kombinovaném ventilu nejsou p ípustná!

Redukce topného výkonu
- U kotle GU-2EK je t eba po povolení šroubové zátky p ipojit na m icím šroubení „B“

plynového kombinovaného ventilu U-manometr.
- U kotle GG-2EK je t eba po povolení šroubové zátky p ipojit na m icím šroubení „B“

plynového kombinovaného ventilu a na m icím šroubení „C“ sk ín  spalovacího prostoru
U-manometr.

- Teplotu topné vody nastavte na regula ní automatice do polohy „9“.
- Voli  programu oto te krátce do polohy pro provoz servisním technikem.
- Regula ní parametr . 4 „max. topný výkon“ nastavte na požadovanou hodnotu.
- Tlak na U-manometru porovnejte s tabulkou tlak  v tryskách (strana 22).
- Se ízený topný výkon zapište na p iložené samolepky pro se izovací hodnoty.
- icí šroubení „B“ a „C“ uzav ete zátkou! Zkontrolujte t snost m icích šroubení.
- Topný výkon pro oh ev TUV se tímto se ízením nezm ní.
Upozorn ní:
Hodnota na displeji 40 = min. topný výkon; hodnota na displeji 87 = max. p ípustný topný
výkon

DA

B

C

Po et trysek, velikost trysek,
 plynová škrticí clona

Hodnota nastavení (parametr 4) 40 50 62 68 74 79 87 99
IMod [mA] 66 83 100 110 120 130 143 160
Zatížení [kW] GG/GU-2-18 8,5 8,5 11,5 13,0 15,0 17,0 20,0 20,0

GG/GU-2-24 11,5 11,5 15,0 17,5 20,0 23,0 26,5 26,5

Plynový Po et Zemní plyn H15,0                        Propan P
kotel trysek pr r pr r

charakterist. trysky charakterist. trysky
íslo trysky m m íslo trysky m m

GU-2EK-18 18 087 0,87 60 0,60
GU-2EK-24 24 090 0,90 60 0,60
GG-2EK-18 18 087 0,87 60 0,60
GG-2EK-24 24 087 0,87 60 0,60

Aby bylo možno rychle nastavit tepelný p íkon, je v následující tabulce uveden vztah mezi
hodnotou nastavení (parametr 4), modula ním proudem a tepelným p íkonem. Z

vodu rozílných rozsah  zatížení a druh  plynu je t eba brát hodnoty tepelného p íkonu
jako p ibližné.
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Tlaky na tryskách, tabulka pr tok  plynu
Tlaky na tryskách pro se ízení množství plynu metodou tlaku na tryskách

Pr tok plynu v l/min (1013 mbar, 15 °C)
Plynový Topný Tepelný Zemní plyn H
kotel výkon íkon i provozní výh evnosti Hi v  MJ/m3 (kWh/m3)

kW kW 25,9(7,2) 27,4(7,6) 28,8(8,0) 30,2(8,4) 31,7(8,8) 33,1(9,2) 34,6(9,6) 36,0(10,0) 37,4(10,4) 38,9(10,8) 40,3(11,2)

odpovídající spalnému teplu Hs v MJ/m3 (kWh/m3)
28,8(8,0) 30,2(8,4) 31,7(8,8) 33,8(9,4) 35,3(9,8) 36,7(10,2) 38,1(10,6) 40,0(11,1) 41,8(11,6) 43,2(12,0) 44,6(12,4)

18,0 20,2 47,0 44,5 42,3 40,3 38,4 36,8 35,2 33,8 32,5 31,3 30,2
15,3 (17,2) 40,0 37,9 36,0 34,3 32,8 31,3 30,0 28,8 27,7 26,7 25,7

GU-2EK-18 13,0 14,8 34,3 32,5 30,8 29,4 28,0 26,8 25,8 24,7 23,7 22,8 22,1
10,9 12,5 28,9 27,4 26,0 24,8 23,7 22,6 21,6 20,9 20,0 19,3 18,6
8,0 8,8 21,3 20,2 19,2 18,3 17,4 16,7 16,0 15,4 14,7 14,2 13,7
24,0 26,5 61,3 58,1 55,2 52,6 50,2 48,0 46,1 44,3 42,4 40,8 39,5
20,4 (22,5) 52,8 40,0 47,5 45,2 43,2 41,3 39,7 38,0 36,5 35,1 34,0

GU-2EK-24 16,0 18,1 41,9 39,7 37,7 35,9 34,3 32,8 31,5 30,2 29,0 27,9 27,0
13,0 14,9 34,5 32,7 31,0 29,6 28,2 27,0 25,9 24,8 23,9 23,0 22,2
10,9 12,0 28,9 27,4 26,0 24,8 23,7 22,6 21,8 20,9 20,0 19,3 18,6
18,0 19,7 45,6 43,5 41,0 39,9 37,3 35,7 34,1 32,8 31,5 30,4 29,3
15,3 (16,7) 38,6 36,6 34,8 33,1 31,7 30,2 29,0 27,8 26,7 25,8 24,8

GG-2EK-18 13,0 14,2 32,8 31,1 29,6 28,2 26,9 25,8 24,8 23,7 22,8 21,9 21,2
10,9 12,0 27,8 26,3 25,0 23,8 22,7 21,8 20,6 20,0 19,3 18,5 17,9
8,0 8,5 19,6 18,6 17,7 16,8 16,1 15,4 14,8 14,2 13,6 13,1 12,7
24,0 26,5 61,3 58,2 55,2 52,6 50,2 48,0 49,0 44,2 42,5 40,9 39,4
20,4 (22,5) 52,1 49,3 46,9 44,6 42,6 40,8 39,1 37,5 36,6 34,8 33,5

GG-2EK-24 16,0 17,7 41,0 38,8 36,9 35,1 33,5 32,1 30,8 29,5 28,4 27,4 26,3
13,0 14,0 32,4 30,7 29,2 27,7 26,5 25,4 24,3 23,3 22,4 21,6 20,9
10,9 11,7 27,0 25,6 24,4 23,2 22,1 21,2 20,3 19,5 18,8 18,1 17,4

Hodnoty v závorkách odpovídají 85% jmenovitého tepelného p íkonu.

Kontrola se ízení množství
plynu

Je-li známá skute ná provozní výh evnost, m že se množství plynu zkontrolovat
stopkami a plynom rem pomocí následujícího vzorce.

Tabulka pr tok  plynu k se ízení množství plynu metodou objemového pr toku

pr tok plynu (l/min) =
jmenovitý tepelný p íkon (kW) x 1000

provozní výh evnost Hi (kWh/m3) x 60

                     Tlaky na tryskách v mbar (1013 mbar; 15 °C)
Plynový kotel Topný výkon Tepelný p íkon zemní plyn H Propan P

kW kW WS=14,2 kWh/m³ WS=21,3 kWh/m³
= 51,1 MJ/m³ = 76,8 MJ/kg

GU-2EK-18 18,0 20,2 13,6 26,6
15,3 (17,3) 10,0 19,9
13,0 14,8 7,3 14,9
10,9 12,5 5,2 10,9
8,0 8,8 3,0 6,4

GU-2EK-24 24,0 26,5 11,5 21,0
20,4 (22,5) 8,3 15,3
16,0 18,1 5,4 10,2
13,0 14,9 3,6 7,2
10,9 12,0 2,6 5,3

GG-2EK-18 18,0 19,7 14,9 29,0
15,3 (16,7) 10,7 20,8
13,0 14,2 7,0 15,1
10,9 12,0 4,7 10,9
8,0 8,5 3,0 6,0

GG-2EK-24 24,0 26,5 15,5 27,5
20,4 (22,5) 11,2 19,8
16,0 17,7 6,9 12,4
13,0 14,0 4,3 8,0
10,9 11,7 3,8 5,9
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Údržba
Podle návodu k obsluze odstavte kotel z provozu a vypus te ho.

ed každou údržbou kotel odpojte od elektrického napájení.

i vymontování vým níku tepla topné vody postupujte následujícím zp sobem:
- Sejm te pláš .

- Vyjm te sk  spalovacího prostoru (pouze u GG-2EK)

išt ní vým níku tepla topné vody

sk  spalovacího
prostoru
(pouze u GG-2EK)

víko spalovací
komory

sb rná komora
spalin

bezpe nostní
termostat

idlo teploty
vratné vody

erušova  tahu

- Odšroubujte víko spalovací komory.

- Sejm te p erušova  tahu u GU-2EK, pop . sb rnou komoru spalin u GG-2EK.

- Vyšroubujte bezpe nostní termostat nebo vytáhn te kabel.
Pozor: Je-li bezpe nostní termostat (STB) vyšroubovaný, musí se dát p i montáži mezi

STB a vým ník tepla pasta, která vede teplo.
Je-li STB ponechán na vým níku, musí se p i išt ní pamatovat na to, že do STB
nesmí vniknout voda!

- Vyjm te idlo teploty vratné vody.

- Na vým níku tepla topné vody povolte šroubení a sponu.

- Vým ník tepla topné vody vytáhn te sm rem dop edu.

i malém zne išt ní sta í lamely vým níku propláchnout vodním paprskem.

i silném zne išt ní pono te vým ník tepla do n jaké nádoby s horkou vodou s p ísadou
rozpoušt dla tuku. Po kratší dob  se špína rozpustí a po opláchnutí istou vodou je vým ník
tepla op t možno použít.

jte na pam ti:
Neohýbejte lamely. P ípadn  je narovnejte plochými klešt mi.

Všechny díly op t smontujte a prov te funk ní bezpe nost!

vým ník tepla
topné vody
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Podle jakosti vody se doporu uje periodické odstra ování vodního kamene z vým níku
tepla TUV na stran  TUV.

K tomu po vyšroubování p evle ných matic z potrubí topné vody a TUV vymontujte vým ník
tepla TUV z kotle a vy ist te jej b žným odstra ova em vodního kamene.

Všechny díly op t smontujte a zkontrolujte funk nost!

Uzav ete p ívodní potrubí studené vody. Otev ete kohout TUV a vypus te vodu.

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

Všechny díly op t smontujte a zkontrolujte funk nost!

Pro zajišt ní provád ní údržby a oprav za ízení doporu ujeme uzav ít servisní
smlouvu s p íslušnou firmou.

Odstran ní vodního kamene
z vým níku tepla TUV

išt ní síta na studenou vodu

vým ník tepla
TUV

evle ná matice

etlakový
ventil 1

ipojovací kus 2

Upozorn ní:

išt ní ho áku - Vypus te topnou vodu a kotel p ipravte podle obrázku.

- Odstra te šrouby se šestihrannou hlavou rozd lova e plynu.

- Povolte p evle né matice ho ákové jednotky.

- Vytáhn te zapalovací a ioniza ní elektrodu.

- Vyšroubujte šrouby p ipev ující ho ákovou jednotku.

- Vyjm te ho ákovou jednotku.

ípadné zbytky spalování odstra te kartá em (ne ocelovým).

Trysky a injektory dle pot eby vy ist te m kkým št tcem a profoukn te stla eným
vzduchem.

i silném zne išt ní ho ák vymyjte mýdlovým louhem a vypláchn te istou vodou.

Všechny díly op t smontujte a prov te funk ní bezpe nost!

Údržba

ioniza ní elektroda

zapalovací elektroda

ho ák

ipev ovací šrouby

evle né matice

šrouby se šestihrannou  hlavou

rozd lova  plynu
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Elektronická jednotka pro monitorování toku spalin p i úniku spalin z p erušova e tahu
vypíná plynový kotel GU-2EK. Po 15 minutách se kotel op t samo inn  zapne.

Musí se provád t pravidelná kontrola funkce monitorovací jednotky. Ta se provádí
následujícím zp sobem:

- Vypn te kotel.
- Nadzdvihn te spalinovou trubku pop . p ipojovací oblouk kotle a výstupní hrdlo p erušova e

tahu zakryjte plechem.
- Zapn te kotel.
- Aktivujte provoz servisním technikem. Na displeji se vedle teploty topné vody objeví bod.

i bezvadné funkci monitorování toku spalin se plynový kotel po nejpozd ji 2 minutách
vypne.

- Odstra te krycí plech. Op t namontujte spalinovou trubku nebo oblouk.
- Po cca 15 minutách se kotel op t automaticky zapne.

i nesprávné funkci monitorovací jednotky toku spalin se plynový kotel nesmí
uvést do provozu.

U nást nných kotl  v otev eném provedení GU-2EK je t eba dodate  k m ením
podle BImSchV provést m ení  spalin v režimu p ípravy TUV nebo p i úsporném
provozu p íslušnou kominickou revizní firmou. P itom je t eba zjistit obsah CO (bez
vzduchu). Pokud jsou zjišt ny hodnoty vyšší  než  300 ppm, musí  být  p ezkoušen ho ák,

ezkoušen ho ák, p ípadn  nastavení  plynu. Krom  toho m že být žádoucí vy išt ní
ho áku a vým níku.

i obsahu CO ve spalinách vyšším než 300 ppm (bez vzduchu) je t eba najít p inu,
jinkak kotel nesmí být provozován.

Sejm te pláš , zapn te kotel a aktivujte provoz servisním technikem. Na displeji se vedle
teploty topné vody objeví bod.

Stanovení teploty nasávaného vzduchu
- Sejm te zátku z m icího otvoru.
- Zave te m icí sondu.
- Zm te teplotu.
- Vyjm te sondu a m icí otvor t sn  uzav ete zátkou.

ení parametr  spalin
- Z m icího otvoru odšroubujte vroubkovanou matici.
- Zave te m icí sondu do hloubky cca 11 ± 0,5 cm.
- Zm te hodnoty spalin.
- Vyjm te sondu a m icí otvor t sn  uzav ete maticí.

Pro získání reprezentativních a porovnatelných výsledk  p i m ení podle BlmSchV je
eba provád t m ení p i jmenovitém topném výkonu (nejvyšší nastavitelný topný

výkon).

Pro stanovení p esné ztráty p i proud ní spalin musí být sou asn  m eny všechny
parametry (teplota nasávaného vzduchu, teplota spalin a obsah CO2 pop . O2).

Pokyny k m ení na kotli GG-2EK
pro servisního technika

Monitorování toku spalin
GU-2EK

Monitorování toku spalin
ení dle BlmSchV

Pozor:

ení podle BlmSchV
GU-2EK / GG-2EK

zátka

vroubkovaná
matice

Obsah kysli níku uhelnatého v
režimu p ípravy TUV, p ípadn  v
úsporném provozu
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Porucha - p ina - odstran ní
Kód

poruchy

1

4

5

6

7
(pouze GU)

8

11

12

13
(pouze GU)

14

15

16

17

22
(pouze GG)

23
(nur GG)

25
(nur GG)

41

Porucha

ekro ení teploty na bezpe nostním
termostatu

Netvo í se plamen

Zhasnutí plamene za provozu

ekro ení teploty na provozním
termostatu

idlo teploty spalin
ekro ení teploty

Spalinová klapka nespíná

Neoprávn ný signál plamene

Vadné idlo teploty výstupní vody

Vadné idlo teploty spalin

Vadné idlo teploty TUV

Vadné idlo venkovní teploty

Vadné idlo teploty vratné vody

Chyba modula ního proudu

Nedostatek vzduchu

Porucha hlída e diferen ního tlaku

Porucha ventilátoru spalin

Monitorování pr toku *)

ina

Výstupní teplota p ekro ila mez pro vypínací
teplotu termostatu 110 °C.

i startování ho áku se nevytvo í plamen.

Zhasnutí plamene b hem stabilizace plamene a
kkého startu

Teplota výstupní nebo vratné vody p ekro ila
mez provozního termostatu 95 °C

Únik spalin z p erušova e tahu.
Byla p ekro ena vypínací teplota 66 °C.

Kontakt spalinové klapky rozpojený pop .
sepnutý, když není požadavek na teplo

Plamen je již rozpoznán p ed startem ho áku.

Vadné idlo teploty výstupní vody nebo kabel
idla.

idlo teploty spalin nebo kabel idla jsou vadné.

idlo teploty TUV nebo kabel idla jsou vadné.

idlo venkovní teploty nebo kabel idla jsou
vadné.

idlo teploty vratné vody nebo kabel idla jsou
vadné.

Modula ní proud zm nil hodnotu ze svého
požadovaného rozsahu o 15 mA po dobu
minimáln  10 s.

Hlída  diferen ního tlaku nesepne.

Hlída  diferen ního tlaku nevypne.

Ventilátor spalin nepracuje v oblasti
požadovaných otá ek.

Teplota vratné vody se zvýšila o 25 K nad teplotu
výstupní topné vody.

Odstran ní

Zkontrolujte tlak v systému, zkontrolujte erpadlo
topného okruhu, zkontrolujte p epoušt cí ventil,
stiskn te resetovací  tla ítko.

Zkontrolujte p ívod plynu a p ípadn  otev ete
plynový kohout. Zkontrolujte zapalovací elektrodu
a zapalovací kabel.
Stiskn te resetovací tla ítko.

Stiskn te resetovací tla ítko.
Na ventilu zkontrolujte se ízení pro min. výkon.

Zkontrolujte tlak v systému.
Zkontrolujte erpadlo topného okruhu a

epoušt cí ventil.

Zkontrolujte tah komína.

Zkontrolujte spalinovou klapku.
Bez spalinové klapky musí být vložen m stek.

Stiskn te resetovací tla ítko.
Když se porucha opakuje, objednejte servisní
opravu.

Zkontrolujte kabel.
Zkontrolujte idlo.

Zkontrolujte kabel.
Zkontrolujte idlo.

Zkontrolujte kabel.
Zkontrolujte idlo.

Zkontrolujte kabel.
Zkontrolujte idlo.

Zkontrolujte kabel.
Zkontrolujte idlo.

Stiskn te resetovací tla ítko.
Zkontrolujte modula ní ventil a p ívodní vedení.
Zkontrolujte modula ní proud.

Stiskn te resetovací tla ítko. Zkontrolujte
silikonovou hadici vedoucí k hlída i diferen ního
tlaku. Zkontrolujte hlída  diferen ního tlaku.

Stiskn te resetovací tla ítko.
i opakované poruše vym te hlída  diferen ního

tlaku.

Stiskn te resetovací tla ítko. Zkontrolujte p ívodní
vedení k ventilátoru spalin. Zkontrolujte ventilátor
spalin a systém odvodu spalin.

Zkontrolujte erpadlo topného okruhu.
Zkontrolujte p epoušt cí ventil.

*) Kód poruchy 41 se m že p i normálním provozu krátkodob  objevit i bez závady kotle (p epnutí TUV - vytáp ní)
Kód poruchy však po n kolika vte inách op t zmizí.
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Možnosti úspory energie
Možnosti úspory energie - Využijte možnosti snížení teploty kotlové vody v noci za pomoci regula ního

íslušenství.

- Nastavujte teplotu tak, abyste se ješt  cítili p íjemn , snížení  teploty v místnosti o
l stupe  p ináší úsporu energie až do 5%.

- V  neobývaných místnostech snižte teplotu tak jak  je to možné, p ihlédn te k ochran
proti zamrznutí.

- P i použití prostorového termostatu dbejte na to, aby  v místnosti, kde je termostat
instalován, byly na všech topných t lesech naplno etev eny termostatické ventily.
Prostorový termostat nesmí být zastín n nábytkem nebo záv sem.
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