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1.1 - SYMBOLY POUˆITÉ V PØÍRUÈCE

Pøi proèítání této pøíruèky je nutné vìnovat mimoøádnou pozornost èástem oznaèeným uvedenými symboly:

POZNÁMKA!
Rady pro pou˜ití

POZOR!
Mo˜ná nebezpeèná situace pro
výrobek a ˜ivotní prostøedí

NEBEZPEÈÍ!
Vá˜né nebezpeèí pro
zdraví a ˜ivot

1.2 - ØÁDNÉ POUˆITÍ PØÍSTROJE

Zaøízení ALKON bylo vyrobeno na základì aktuálních technických standardù a bezpeènostních a technických
pravidel.
I pøesto by v pøípadì nevhodného pou˜ití mohla vzniknout nebezpeèí pro zdraví a ˜ivot u˜ivatele a jiných osob
nebo škody na zaøízení èi jiných vìcech.
Zaøízení je urèeno k provozu v topných systémech s obìhem teplé vody a k ohøevu teplé u˜itkové vody.
Jakékoliv odlišné pou˜ití je pova˜ováno za nevhodné.
Za jakékoliv pøípadné škody v dùsledku nevhodného pou˜ití spoleènost UNICAL nenese ˜ádnou zodpovìd-
nost.
Pou˜ití k urèeným úèelùm rovnì˜ pøedpokládá, ˜e se bude u˜ivatel svìdomitì øídit pokyny uvedenými v této
pøíruèce.

1.3 - ÚPRAVA VODY

•Tvrdost pøivádìné vody podmiòuje frekvenci èištìní výmìníku u˜itkové vody.
•V pøípadì, ˜e tvrdost vody pøesahuje 15°f, doporuèuje se pou˜ít prostøedky k omezení tvorby vodního kamene,
které musí být zvoleny na základì vlastností vody.
•Za úèelem zlepšení odolnosti vùèi nánosùm vodního kamene se doporuèuje nastavit teplotu u˜itkové vody na
hodnotu blí˜ící se co nejvíce teplotì skuteèného provozu.
•Doporuèuje se kontrolovat èistotu výmìníku u˜itkové vody na konci prvního roku a následnì na základì zjištìné
míry nánosù vodního kamene. Tuto dobu je mo˜né rozšíøit a˜ na dva roky.

U˜ivatel musí být instruován o pou˜ití a funkci zaøízení pro topení a ohøev v následujících bodech:
• Pøedejte u˜ivateli tuto pøíruèku vèetnì ostatních dokumentù týkajících se zaøízení vlo˜ených do obálky,
která je souèástí balení. U˜ivatel je povinen dokumentaci chránit tak, aby ji mìl k dispozici pro
pøípad potøeby v budoucnu.
• Informujte u˜ivatele o dùle˜itosti vìtracích otvorù a systému odvodu spalin a zdùraznìte jejich nezbytnost
a naprostý zákaz je mìnit.
• Informujte u˜ivatele o kontrole tlaku vody v systému a o èinnostech vedoucích k jeho obnovení.
• Informujte u˜ivatele o správné regulaci teploty, jednotek/termostatù a radiátorù za úèelem úspory energie.
• Pøipomeòte s ohledem na platné normy, ˜e kontrola a údr˜ba zaøízení musí být provádìny v souladu na

pøedpisy a v intervalech uvedených výrobcem.
• Má-li být zaøízení prodáno nebo postoupeno jinému vlastníkovi nebo pokud je tøeba ho pøemístit na jiné
místo, musí být pøíruèka prodána, postoupena nebo pøemístìna spolu s ním tak, aby mohla slou˜it novému
vlastníkovi a/nebo instalatérovi.

Za škody na zdraví osob, zvíøat a na vìcech zpùsobené nerespektováním pokynù uvedených
v této pøíruèce výrobce nenese ˜ádnou zodpovìdnost.

1.4 - INFORMACE POSKYTOVANÉ UˆIVATELI

1 OBECNÉ INFORMACE
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1.5 - BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ

POZOR!
Instalaci, seøizování a údr˜bu zaøízení musí provádìt profesnì kvalifikovaný pracovník ve sho-
dì s platnými normami a naøízeními, proto˜e nesprávná instalace mù˜e mít za následek škody 
na zdraví osob, zvíøat a škody na vìcech za nì˜ výrobce nenese zodpovìdnost

NEBEZPEÈÍ!
Práce spojené s údr˜bou nebo opravami kotle musí být svìøeny do rukou profesnì kvalifiko-
vaného pracovníka autorizovaného spoleèností Unical. Doporuèuje se uzavøít smlouvu o údr˜bì. 
Nedostateèná nebo nepravidelná údr˜ba mù˜e ohrozit provozní bezpeènost zaøízení a zpùso-
bit škody na zdraví osob, zvíøat a na vìcech, za které výrobce nenese zodpovìdnost.

Zmìny provedené na dílech pøipojených k zaøízení
Neprovádìjte zmìny u následujících komponent: 
- kotel 
- plynové potrubí, vzduchové potrubí, vodní potrubí a elektrické vedení 
- spalinové potrubí, bezpeènostní ventil a jeho výfukovém potrubí 
- konstrukèní prvky, které ovlivòují provozní bezpeènost zaøízení

Pozor!
K utahování nebo povolování šroubových spojù pou˜ívejte výhradnì odpovídající vidlicové klíèe (pevné klíèe). 
Pou˜ití nesprávného a/nebo nevhodného náøadí mù˜e vést ke škodám (napø. úniku vody nebo plynu).

POZOR!
Pokyny pro zaøízení pracující s propanem 
Ujistìte se, ˜e byla pøed instalací zaøízení plynová nádr˜ odvzdušnìna.
Informace o profesnì správném postupu pøi odvzdušnìní získáte u dodavatele kapalného plynu nebo u podle 
zákona autorizované osoby.
Pokud nádr˜ nebyla profesnì správnì odvzdušnìna, mohou vzniknout problémy se zapálením.

V takovém pøípadì se obraťte na dodavatele nádoby na kapalný plyn.

Zápach plynu
V pøípadì, ˜e ucítíte zápach plynu, øiïte se následujícími bezpeènostními pokyny: 
- neaktivujte elektrické spínaèe 
- nekuøte 
- nepou˜ívejte telefon 
- zavøete plynový uzavírací ventil 
- vyvìtrejte prostøedí, kde došlo k úniku plynu 
- informujte plynárenskou spoleènost nebo firmu specializovanou na instalaci a údr˜bu topných zaøízení.

Výbušné a snadno zápalné látky
Nepou˜ívejte a neskladujte výbušné a snadno zápalné látky (napø. benzin, barvy, papír) v místnosti, kde je 
zaøízení instalováno.
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1.6 - DATOVÝ ŠTÍTEK
Oznaèení CE
- Kotle s oznaèením CE splòují následující smìrnice:
- Zásadní po˜adavky Smìrnice o plynových spotøebièích

(Smìrnice 90/396/CEE)
- Zásadní po˜adavky Smìrnice o elektromagnetické

kompatibilitì (Smìrnice 89/336/CEE)

- Zásadní po˜adavky Smìrnice týkající se úèinnosti (Smìrnice
92/42/CEE)

- Zásadní po˜adavky Smìrnice týkající se nízkého napìtí
(Smìrnice 73/23/CEE)

LEGENDA:
1 = Kontrolní orgán CE
2 = Typ kotle
3 = Model kotle
4 = Poèet hvìzdièek ( Smìrnice 92/42/CE)
5 = (S.N°) Výrobní èíslo
6 = P.I.N. kód
7 = Schválené konfigurace hoøáku
8 = (NOx) tøída NOx

A = Prvky okruhu ústøedního topení
9 = (Pn) Jmenovitý výkon
10 = (Pcond) Jmenovitý výkon pøi kondenzaci
11 = (Qmax) Jmenovitý pøíkon
12 = (Adjusted Qn) Upravený jmenovitý výkon
13 = (PMS) Max. tlak systém ÚT
14 = (T max) Max. teplota ÚT

B = Prvky okruhu teplé u˜itkové vody
15 = (Qnw) Jmenovitý výkon v re˜imu TUV (pokud se liší od

Qn)
16 = (D) Specifický prùtok TUV dle EN 625 – EN 13203-1

® 1

2

3

5

7 8

6

4

9

11

13

10

12

14

15

17

19

16

18

20

28

A

B

21 22

23

24 25 26

27

C D

E

17 = (R factor) Poèet odbìrných míst TUV na základì mno˜ství
vody deklarované EN 13203-1

18 = (F factor) Poèet hvìzdièek na základì kvality vody
deklarované EN 13203-1

19 = (PMW) Max. tlak systém TUV
20 = (T max) Max. teplota systém TUV

C = Elektrické prvky
21 = Napìtí a frekvence
22 = Spotøeba
23 = Stupeò elektrického krytí

D = Zemì urèení
24 = Pøímá a nepøímá zemì urèení
25 = Druh plynu
26 = Tlak plynu

E = Nastavení z výroby
27 = Nastaveno pro druh plynu X
28 = Prostor pro národní znaèku
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1.7 - VŠEOBECNÁ UPOZORNÌNÍ

Návod k pou˜ití je nedílnou a dùle˜itou souèástí výrobku a 
musí být u˜ivatelem uchován.

Pøeètìte si pozornì informace a pokyny uvedené v této 
pøíruèce, proto˜e pøedstavují dùle˜ité údaje týkající bezpeè-
nosti pøi instalaci, pou˜ití a údr˜bì.

Peèlivì tuto pøíruèku uchovejte pro pøípad dalšího pou˜ití.

Instalaci a údr˜bu musí provádìt profesnì zákonnì kvalifiko-
vaní pracovníci v souladu s platnými normami podle pokynù 
výrobce.

Profesnì kvalifikovanými pracovníky se rozumí pracovníci se 
speciálními technickými znalostmi v oblasti komponent top-
ných zaøízení a zaøízení na ohøev vody pro u˜itkové pou˜ití a 
jejich údr˜by. Pracovníci musí mít oprávnìní po˜adované plat-
nou legislativou.

Chybná instalace nebo nesprávná údr˜ba mù˜e zpùsobit 
škody na zdraví osob, zvíøat nebo na vìcech, za které výrob-
ce neodpovídá.

Pøed provedením jakékoliv operace spojené s èištìním nebo 
údr˜bou odpojte zaøízení od elektrické sítì pomocí vypínaèe 
zaøízení a/nebo pomocí pøíslušných odpojovacích prvkù.

Nezakrývejte koncovky potrubí pro nasávání/výfuk.

V pøípadì poruchy a/nebo nesprávné funkce zaøízení ho de-
aktivujte a vyhnìte se jakémukoliv pokusu o opravu nebo 
pøímý zásah. Obracejte se výhradnì na pracovníky kvalifiko-
vané podle zákona.

Pøípadná oprava produktù musí být provedena výhradnì pra-
covníky autorizovanými spoleèností UNICAL za pou˜ití výhra-
dnì originálních náhradních dílù. Nerespektování výše uve-
deného mù˜e ohrozit bezpeènost zaøízení.

Za úèelem zaruèení úèinnosti zaøízení a jeho správné funkce 
je nutné si nechat jednou roènì provést údr˜bu kvalifikovaným 
pracovníkem.

V pøípadì, ˜e se rozhodnete dále zaøízení nepou˜ívat, je tøe-
ba zneškodnit souèásti, které by se mohly stát zdrojem ne-
bezpeèí.

Má-li být zaøízení prodáno nebo postoupeno jinému vlastníko-
vi nebo pokud je tøeba ho pøemístit na jiné místo, musí být 
pøíruèka prodána, postoupena nebo pøemístìna spolu s ním 
tak, aby mohla slou˜it novému vlastníkovi a/nebo instalatéro-
vi.

U všech zaøízení s volitelnými prvky nebo soupravami (vèet-
nì elektrických) je nutné pou˜ívat pouze originální pøíslušen-
ství.

Tento pøístroj se smí pou˜ívat pouze k úèelu, ke kterému byl 
výslovnì urèen. Jakékoliv jiné pou˜ití je pova˜ováno za ne-
patøièné a nebezpeèné.
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Technické vlastnosti a rozmìry

2.1 - TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kotel ALKON je topnou jednotkou pracující na plyn s 
pøedsmìsným hoøákem.
Tyto kotle spadají do kategorie II2H/3P.

Pøehled modelù:

POUZE VYTÁPÌNÍ 
ALKON 35S R s tepelným výkonem 35 kW;
ALKON 35S R s tepelným výkonem 28 kW;

Nastavený z výroby na 28 kW

VYTÁPÌNÍ + OHØEV U˜ITKOVÉ VODY 
ALKON 35S C s tepelným výkonem 35 kW;
ALKON 35S C s tepelným výkonem 28 kW;

Nastavený z výroby na 28 kW

Kotle ALKON jsou vybaveny veškerými bezpeènostními a 
kontrolními zaøízeními po˜adovanými normami a odpovídá 
rovnì˜ technickým a funkèním vlastnostem v souladu se záko-
nem è. 1083 z 06/12/71 pro bezpeènost a pou˜ití hoølavého 
plynu a smìrnicemi zákon è. 10 z 09/01/91, - Smìrnice o 
pou˜ívání spotøebièù na plynná paliva 90/396 EHS – smìrni-
ce o po˜adavcích na úèinnost nových teplovodních kotlù na 
kapalná nebo plynná paliva 92/42 EHS – smìrnice o elektro-
magnetické kompatibilitì 89/336 EHS – smìrnice o bezpeè-
nosti elektrického zaøízení nízkého napìtí 73/23 EHS.

Kotle øady ALKON jsou kromì toho klasifikovány jako “KON-
DENZAÈNÍ KOTLE” ve smyslu smìrnice 92/42, pøíloha 2 (4 
hvìzdièky) a pøíloha 6 (ministerská vyhláška 660).

2

398

7
5

0

325,5 
Sc

RM G

14
5

13
6

58 130 79 65 68

13
6

18
2

81
,514

1,
5

42 74 73,5 74 5480,5

RM

G 

Sc
F C

M Výstup vytápìcího systému 
C Výstup teplé u˜itkové vody 

G Pøívod plynu

F Pøívod studené u˜itkové vody 
R Zpátečka vytápìcího systému 

Sc Odvod kondenzátu

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
A ROZMÌRY

2.2 - ROZMÌRY

POPIS KOMPONENTÙ:
• Hliníkový výmìník/kondenzátor;
• Elektronické zapalování;
• Modulace plamene v závislosti na pøíkonu;
• Regulace minimálního tepelného výkonu kotle ve funkci 

vytápìní;
• Elektronické nastavení køivky zapalování;
• Elektronická funkce proti zamrznutí;
• Funkce chránící pøed zablokováním èerpadla;
• Funkce následné cirkulace obìhového èerpadla;
• Termostat bezpeènostního limitu;
• Senzor teploty na výstupu;
• Senzor teploty pøi zpátečce;

• Senzor teploty u˜itkové vody (pouze u modelu ALKON 
„C“);

• Tøírychlostní obìhové èerpadlo s odvzdušòovacím 
ventilem;

• Expanzní nádr˜;
• Automatický odvzdušòovaè;
• Bezpeènostní tlakové relé proti absenci vody;
• Ovládací panel se stupnìm ochrany IP X4D;
• Termomanometr;
• Svìtelná signalizace: pøítomnosti napìtí, po˜adavek na 

vytápìní, zapálený hoøák, zablokování, porucha;
• nastavení teploty u˜itkové vody; 

35/57°C (pouze u modelu ALKON „C“);
• nastavení teploty vytápìní (35 ÷ 85°) + poloha léto/zima;

• Tlaèítko odblokování/funkce kominík;
• Tlaèítko rychlého ohøevu u˜itkové vody RIRA (pouze u 

modelu ALKON „C“);
• Montá˜ní plechová šablona k pøípravì vodovodních 

pøípojek.

Pozice připojení ALKON 35S R 

Pozice připojení ALKON 35S C 



8

Technické vlastnosti a rozmìry

1 By-Pass
2 Trojcestný ventil
3 Motor trojcestného ventilu
4 Čidlo teploty užitkové vody

5 Plynový ventil
6 Sifon vypouštìní kondenzátu
7 Čidlo teploty topné vody

8 Tlakový spínač proti absenci vody

9 Hliníkový výmìník/kondenzátor 
10 Vzduchotìsná komora 
11 Ventilátor 
12 Bezpeènostní termostat 
13 Zapalovací a ionizační elektroda

14 Odvzdušòovací ventil 
15 Vývod spalin / vstup spalovacího vzduchu 
16 Expanzní nádoba
17 Deskový výmìník na u•itkovou vodu 
18 Obìhové èerpadlo 
19 Prùtokový spínač TUV 

20 Pojišťovací ventil okruhu vytápìní 

21 Výpustný kohout systému 
22 Plnicí kohout systému

M Výstup vytápìcího systému (3/4”)
C Výstup teplé u˜itkové vody (1/2”)
G Pøívod plynu (3/4”)
F Pøívod studené u˜itkové vody (1/2”) 
R Zpátečka vytápìcího systému (3/4”)

M C G F R

9

17

1

4

8

2

6

19

12

13

14 15

16

18

22 21

5

11

10

7

20

1 By-Pass
2 Plynový ventil

3 Pojišťovací ventil okruhu vytápìní
4 Hliníkový výmìník/kondenzátor

5 Tlakový spínač proti absenci vody
6 Vzduchotìsná komora
7 Ventilátor
8 Bezpeènostní termostat

9 Zapalovací a ionizační elektroda 
10 Odvzdušòovací ventil 
11 Vývod spalin / vstup spalovacího vzduchu 
12 Expanzní nádoba 
13 Sifon vypouštìní kondenzátu 
14 Obìhové èerpadlo 
15 Plnicí kohout systému

M Výstup vytápìcího systému (3/4”) 

G Pøívod plynu (3/4”)
R Zpátečka vytápìcího systému (3/4”)

ALKON  35S R ALKON  35S C

M G R

6

10

4

2

5

3

1

14

13

12

11

15

7

9 

8

2.3 - HLAVNÍ KOMPONENTY
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Technické vlastnosti a rozmìry

1 By-Pass
2 Senzor teploty u•itkové vody
3 Plynový ventil
4 Senzor výstupní teploty
5 Sifon vypouštìní kondenzátu
6 Senzor teploty zpátečky
7 Bezpeènostní termostat
8 Hliníkový výmìník/kondenzátor
9 Hoøák 
10 Odvzdušòovací ventil 
11 Premix (Směšovač)
12 Ventilátor 
13 Vzduchotìsná komora 
14 Vývod spalin / vstup spalovacího vzduchu 
15 Expanzní nádoba 
16 Motor trojcestného ventilu 
17 Trojcestný ventil 
18 Tlakový spínač proti absenci vody

19 Deskový výmìník na u•itkovou vodu 
20 Obìhové èerpadlo 
21 Pojistný ventil okruhu vytápìní 
22 Výpustný kohout systému
23 Omezovaè prùtoku u•itkové vody 
24 Prùtokový spínačTUV

25 Filtr studené vody 
26 Plnicí kohout systému

M Výstup vytápìcího systému (3/4”)
C Odtok teplé u˜itkové vody (1/2”)
G Pøívod plynu (3/4”)
F Pøívod studené u˜itkové vody (1/2”) 
R Zpátečka vytápìcího systému (3/4”)

1

2

3

4 5

8

7

10

13

16 19

23
24 

25
21

18

14 15

12

11

26

M F RC G

6

17
20

22

9

1 By-Pass
2 Plynový ventil
3 Pojišťovací ventil okruhu vytápìní

4 Tlakový spínač proti absenci vody

5 Sifon vypouštìní kondenzátu
6 Senzor výstupní teploty
7 Senzor teploty zpátečky

8 Bezpeènostní termostat
9 Hliníkový výmìník/kondenzátor 
10 Hoøák 
11 Odvzdušòovací ventil 
12 Premix (směšovač )
13 Ventilátor 
14 Vzduchotìsná komora 
15 Vývod spalin / vstup spalovacího vzduchu 
16 Expanzní nádoba 
17 Obìhové èerpadlo 
18 Plnicí kohout systému

M Výstup vytápìcího systému (3/4”)
G Pøívod plynu (3/4”)
F Pøívod studené u˜itkové vody (1/2”) 
R Zpátečka vytápìcího systému (3/4”)

M RG

1

3

2

4

6

7
5

8

9

10

13

11

16

17

14

15

12

F

18

ALKON  35S R ALKON  35S C

2.4 -VODOVODNÍ OKRUHY
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Technické vlastnosti a rozmìry

l/min 
bar 
bar 
l 
°C 
°C 
l 
bar 
l 
l/min 
bar 
bar 
l/min. 
l/min. 
l/min. 
l/min. 
l/min. 
l/min. 
l/min. 
°C 
V-Hz 
A (F) 
W 
IP 
kg

(*) míchaná

ALKON 35S R

 II2H3P

2,12 

0,5

3 

2,5

80 

30

7 

1 

144 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230/50

3,15

130 

X4D

39

35S C

 II2H3P

2,12 

0,5

3 

2,5

80 

30

7 

1 

144 

2 

0,5

6 

16,9 

14 

10,8 

12,1 

13,8 

16,1 

19,4 

35-57 

230/50

3,15

130 

X4D

39

35S R 

Nast.28 kW
 II2H3P

2,12 

0,5

3 

2,5

80 

30

7 

1 148 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-230/50

3,15

130 

X4D

39

35S C 

Nast.28 kW
 II2H3P

2,12 

0,5

3 

2,5

80 

30 

7 1 

148 

2 

0,5

6 

12,5 

14 

8,7 

9,8 

11,2 

13 15,6 

35-57 

230/50 

3,15

130 

X4D

39

35S R  - 35S C

34,5 
5,5 

33,3
5,2 

96,54 
96,8

4 
35,1 
5,89 

101,69 
107,17 
97,56 
98,55
1,02 
2,44 
49,1 

15,53 
24,25

5,9 
-

14 - 120
38,2 

5 
0,272

35S R  - 35S C 
Nastavený z 

výroby na 28 kW 
28 
5,5 
27,3 

5,2 97,5 
96,8 
4 28,6 
5,89 

102,3 
108,6 
97,68 
98,28 
0,78 
2,32 

46 12,84
26,8
4,8 

-
14 - 120
38,2 5 
0,272

kW 
kW 
kW 
kW 
% 
%
n. 
kW 
kW 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
°C 
g/s 
% 
kg/h 
% 
mg/kWh 
mg/kWh 
% 
mg/kWh

ALKON

(*) Pokojová teplota = 20°C 
(**) Viz. tabulka Trysky - hodnoty tlaku

2.5 - PROVOZNÍ ÚDAJE PODLE UNI 10348

Údaje zjištìné u zaøízení vyu˜ívajícího jako palivo Metan (G20)

Údaje k regulaci: TRYSEK – HODNOT TLAKU – CLON – PRÙTOKÙ – SPOTØEBY naleznete v oddílu NASTAVENÍ HOØÁKU.

Kategorie zaøízení 

Minimální výkon vytápìcího okruhu (delta t 35 °C)

Minimální tlak vytápìcího okruhu 

Maximální tlak vytápìcího okruhu 

Obsah primárního okruhu 

Maximální provozní teplota pøi vytápìní 

Minimální provozní teplota pøi vytápìní 

Celkový objem expanzní nádoby 

Tlak v expanzní nádobì 

Maximální objem systému (vypoèítaný pro max. teplotu 90°C) 

Minimální kapacita okruhu u˜itkové vody 

Minimální tlak okruhu u˜itkové vody 

Maximální tlak okruhu u˜itkové vody 

Mìrný prùtok u˜itkové vody (t 30°C)

Omezovaè prùtoku u˜itkové vody 

Produkce TUV pøi nepøetr˜itém provozu s t  45 K 

Produkce TUV pøi nepøetr˜itém provozu s t  40 K 

Produkce TUV pøi nepøetr˜itém provozu s t  35 K 

Produkce TUV pøi nepøetr˜itém provozu s t  30 K (*) 

Produkce TUV pøi nepøetr˜itém provozu s t  25 K (*) 

Nastavitelná teplota pøi ohøevu u˜itkové vody 

Elektrické napájení Napìtí/Frekvence 

Pojistka v přívodu

Maximální pøíkon Stupeò 

ochrany Èistá hmotnost

2.6 - HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

Max tepelný příkon 

Min tepelný příkon 

Jmenovitý tepelný výkon 80/60 

Minimální tepelný výkon 80/60 

Účinnost při jmenovitém tepelném výkonu 80/60 

Účinnost při minimálním tepelném výkonu 80/60 

Počet hvězdiček (dle CEE 92/42) 

Jmenovitý tepelný výkon v kondenzačním režimu 50/30 

Minimální tepelný výkon v kondenzačním režimu 50/30 

Účinnost při jmen. tepel. výkonu v kondenzačním režimu 50/30 

Účinnost při min. tepel. výkonu v kondenzačním režimu 50/30 

Účinnost spalování při plném výkonu (100%) 

Účinnost spalování při sníženém výkonu 

Ztráty naprázdno při hořáku v provozu 

Ztráty naprázdno při vypnutém hořáku 

(*) Teplota spalin tf-ta (max) 

Hmotnostní průtok spalin (min-max) 

Přebytek vzduchu  λ

Tvorba kondenzátu max (**) 

CO2 (min.-max)

CO  při 0% O2 (min - max)

N0x (hodnota dle EN 297/A3 a EN 483)

Třída N0x 

Komínová ztráta při hořáku v provozu (max)
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Instalaèní pokyny

3
INSTALAÈNÍ 
POKYNY

3.1 - VŠEOBECNÁ UPOZORNÌNÍ

POZOR!
Tento kotel se smí pou˜ívat pouze k úèelu, 
ke kterému byl výslovnì urèen. Jakékoliv 
jiné pou˜ití je pova˜ováno za nepatøièné a 
nebezpeèné.
Tento kotel slou˜í k ohøevu vody na teplotu 
ni˜ší, ne˜ je bod varu pøi atmosférickém tlaku.

POZOR!
Tato zaøízení jsou navr˜ena výhradnì k 
instalaci do vhodných technických prostor. 
Nemohou být tedy instalována a provo-
zována ve venkovním prostøedí. Instalace 
ve venkovním prostøedí mù˜e zpùsobit 
poruchy funkce a nebezpeèí. K instalacím 
ve venkovním prostøedí se doporuèuje zvolit 
nále˜itì navr˜ená a uzpùsobená zaøízení.

Pøed pøipojením kotle zajistìte, aby profesnì 
kvalifikovaný pracovník:
a) Peèlivì vypláchnul potrubí systému za úèelem 

odstranìní pøípadných zbytkù nebo neèistot, 
které by mohly ohrozit správnou funkci kotle;

b) Zkontroloval, zda je kotel uzpùsoben 
k provozu na dostupný typ paliva.
To je mo˜né zjistit podle údajù na obalu a 

na štítku s technickými vlastnostmi;
c) Zkontroloval, zda má komín/kouøovod vhod-

ný tah, zda není v nìkterých míst zaškrcen, 
a zda do nìj neústí vývody z jiných zaøízení, 
pokud kouøový tah není uzpùsoben k odvodu 
spalin z více zaøízení podle zvláštních plat-
ných norem a pøedpisù. Pouze po této kontrole 
je mo˜né instalovat napojení mezi kotlem a 
komínem/kouøovodem;

POZOR!
V místnostech s agresivními výpary a 
prachem musí zaøízení pracovat nezávi-
sle na vzduchu v místì instalace.

POZOR!
Zaøízení musí být instalováno kvalifiko-
vaným technikem splòujícím technicko-
profesní po˜adavky podle zákona 46/90, 
který bude na vlastní zodpovìdnost ga-
rantovat dodr˜ování platných zákonných 
a profesních norem.

POZOR!
Instalujte zaøízení na rovnou svislou stì-
nu z nehoølavého materiálu tak, aby 
mohly být dodr˜eny po˜adované minimál-
ní vzdálenosti pro instalaci a údr˜bu.

Kotel musí být pøipojen k vytápìcímu systému 
odpovídajícímu jeho charakteristikám a výkonu.
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A 484 mm
B 844 mm
C 414 mm

ALKON

3.3 - BALENÍ

Kotle øady ALKON se dodávají kompletnì smontované v ro-
bustní lepenkové krabici.

Po vynìtí zaøízení z obalu se ujistìte, zda je do-
dávka kompletní a nepoškozená.

Prvky balení (papírová krabice, stahovací 
pásky, umìlohmotné sáèky apod.) nene-
chávejte dìtem, proto˜e pro nì mohou 
být mo˜ným zdrojem nebezpeèí.

Spoleènost UNICAL odmítá nést zodpovìdnost za škody zpù-
sobené na zdraví osob, zvíøat a na vìcech vyplývajících z 
nerespektování výše uvedeného.

Uvnitø obalu se kromì zaøízení nachází následující prvky:
- Pøíruèka systému
- Návod k pou˜ití pro u˜ivatele
- Pøíruèka s pokyny pro instalatéra a údr˜báøe
- Záruka 
- 2 listy náhradních dílù 
- 2 hmo˜díky pro upevnìní kotle
- Sada potrubního pøíslušenství
- Papírová šablona pro orientaci rozmístìní pøípojek

NEVYHAZUJTE VOLNÌ DO ˆIVOTNÍHO 
PROSTØEDÍ

3.2 - INSTALAÈNÍ NORMY

Kotel ALKON je topnou jednotkou urèenou pro kategorii ply-
nu II

2H3P
.

Instalace zaøízení musí být provedena v souladu s pokyny 
obsa˜enými v této pøíruèce.

Instalaci musí provést profesnì kvalifikovaný technik, který 
nese zodpovìdnost za dodr˜ování místních a/nebo stát-
ních norem publikovaných v úøedním listu a rovnì˜ 
pøíslušných technických norem.

Pøi instalaci je nutné dodr˜ovat normy, pravidla a pøedpisy 
uvedené ní˜e, které tvoøí jejich typický nicménì ne vyèerpáva-
jící seznam, pøièem˜ je nutné sledovat vývoj stavu v daném oboru.

Národní zákony pro instalaci: 
ČSN EN 1775 
ČSN TPG 70401 
ČSN EN 332130 
ČSN EN 332000-7-701 
ČSN EN 734201

Kromì toho se øiïte smìrnicemi týkajícími se místnosti, kde je 
kotel umístìn, stavebními vyhláškami a naøízeními vztahující-
mi se na vytápìní a spalování v zemi instalace.

Zaøízení je nutné instalovat, uvést do provozu a udr˜ovat podle 
aktuálního stavu v daném oboru. To se týká rovnì˜ vodovod-
ního systému, systému odvodu spalin a místnosti instalace.
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M C G F R

a

b

c d
e

5 0

1
1

0

a 
b

c

d
e

ZPÙSOB PØIPEVNÌNÍ PLECHOVÉ ŠABLONY NA 
ZEÏ ALKON 35S C

ZPÙSOB PØIPEVNÌNÍ PLECHOVÉ ŠABLONY NA 
ZEÏ ALKON 35S R

3.4 - UMÍSTÌNÍ KOTLE

Pøi výbìru místa instalace spotøebièe se øiïte následujícími 
bezpeènostními pokyny:
- Umístìte spotøebiè v místnosti chránìné pøed mrazem.

- V místnostech s agresivními výpary a prachem musí 
zaøízení pracovat nezávisle na vzduchu v místì instalace.

- Spotøebiè se musí instalovat výhradnì na svislou a 
pevnou zeï, která udr˜í jeho hmotnost.

- Stìna, respektive zeï musí být z nehoølavého materiálu.
- Ponechte u ka˜dé strany zaøízení 50 mm tak, abyste 

usnadnili pøípadné práce spojené s údr˜bou.

Ka˜dé zaøízení je vybaveno pøíslušnou plechovou šablonou, 
která umo˜òuje pøípravu vodovodních a plynových pøípojek ve 
chvíli vytvoøení vodovodního systému a pøed instalací kotle.

Tato ŠABLONA musí být upevnìna na stìnu, kterou jste 
zvolili pro instalaci.

Horní èást obsahuje údaje k vyvrtání otvorù pro pøipevnìní 
nosné konzoly kotle na zeï.

Horní èást uvádí pokyny ke správnému umístìní následujících 
vodovodních pøípojek: 
- výstup vytápìcího systému (M) 3/4” 
- výstup teplé u˜itkové vody (C) 1/2” 
- pøívod plynu (G) 3/4”
- Pøívod studené u˜itkové vody (F) 1/2” 
- zpátečka vytápìcího okruhu (R) 3/4”

UMÍSTÌNÍ PØÍPOJEK NA VODU, VYPOUŠTÌNÍ KON-
DENZÁTU A BEZPEÈNOSTNÍ VENTIL

Umístìte potrubí pro odvod kondenzátu 
a bezpeènostního ventilu pod spodní 
vodiè kotle.

ALKON 24/28/35 PLECHOVÁ ŠABLONA NA  ZEĎ
KÓD: 00212518

M C G F R
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Za úèelem ochrany u˜ivatele pøed 
mo˜ným únikem plynu se doporuèuje 
in-stalovat dozorový a ochranný sys-
tém tvoøený zaøízením na detekci únikù 
plynu napojeného na uzavírací elektro-
ventil na pøívodním potrubí plynu.

Pøívodní potrubí musí být o prùøezu stejném nebo vìtším, ne˜ 
je potrubí pou˜ité u kotle.

Je nutné se řídit "Obecnými normami pro instalaci"
uvedenými na str. 12.
 
Pøed uvedením systému pro vnitøní rozvod plynu do provozu a 
pøed jeho pøipojením k plynomìru je nutné zkontrolovat jeho 
tìsnost.

Pokud nìkterá èást systému není vidìt, je nutné, aby kontrola 
tìsnosti byla provedena pøed zakrytím potrubí.

Uvedení systému do provozu kromì toho vy˜aduje 
následující èinnosti:
- Otevøení kohoutu plynomìru a postupného odvzdušnìní 

komplexu potrubí a jednotlivých zaøízení.
- Kontrola úniku plynu u zavøených zaøízení. 

Pøípadné netìsnosti musí být vyhledány pomocí 
saponátového nebo podobného roztoku a odstranìny.  
Nevyhledávejte nikdy úniky plynu s otevøeným plamenem.

3.6 - PØIPOJENÍ PLYNU

Nebezpeèí!
Plynová pøípojka musí být provedena 
pouze kvalifikovaným instalatérem, kte-
rý musí respektovat a dodr˜ovat platné 
oborové zákony a místní pøedpisy 
plynárenské spoleènosti, proto˜e ne-
správná instalace mù˜e mít za násle-
dek škody na zdraví osob, zvíøat a na 
vìcech, za které výrobce nenese zodpo-
vìdnost.

Pøed pøipojením plynového potrubí je 
tøeba provést øádné vyèištìní vnitøku 
celého potrubí pøivádìjícího palivo, aby 
se odstranily pøípadné nánosy, které by 
mohly ohrozit správný chod kotle.

Pøi zjištìní zápachu plynu:
a) Nezapínejte elektrické spínaèe, tele-
fon èi jiná zaøízení, která mohou být 
zdrojem jisker;
b) Okam˜itì otevøete okna a dveøe, aby 
vytvoøený prùvan mohl místnost 
vyvìtrat;
c) Zavøete plynový kohout;
d) Po˜ádejte o zákrok profesnì kvali-
fikovaného pracovníka.

Zaøízení jsou opatøena expanzní nádo-
bou. Pøed instalací zaøízení zkontrolujte, 
zda je objem nádoby dostateèný. Pokud 
by tomu tak nebylo, obstarejte si doplòko-
vou expanzní nádobu.

3.5 - MONTÁˆ KOTLE

Pøed pøipojením kotle zajistìte, aby profesnì kvalifikovaný 
povìøený pracovník:
a) peèlivì vyèistil potrubí vhodným prostøedkem za úèelem 

odstranìní kovového odpadu vzniklého pøi zpracování a 
sváøení, oleje a tuku, který by na potrubí mohly ulpìt a 
který, pokud by se dostal do kotle, mohl ohrozit jeho funkci.

b) Zkontroloval, zda je kotel uzpùsoben k provozu 
na dostupný typ paliva.
To je mo˜né zjistit podle údajù na obalu a na štítku 
s technickými údaji;

c) Zkontroloval, zda má komín/kouøovod vhodný tah, zda není 
v nìkterých míst zaškrcen, a zda do nìj neústí vývody z 
jiných zaøízení, pokud kouøový tah není uzpùsoben k 
odvodu spalin z více zaøízení podle zvláštních platných 
norem a pøedpisù. Pouze po této kontrole je mo˜né 
instalovat napojení mezi kotlem a komínem/kouøovodem.

Pøi montá˜i kotle:
- Pøilo˜te plechovou šablonu na stìnu.
- Urèete umístìní otvorù pro upevnìní konzoly.
- Vyvrtejte otvory a upevnìte k nim nosnou konzolu pomocí 

hmo˜dinek tak, jak je uvedeno na str. 13.
- Zavìste kotel na opìrnou konzolu.
- Oznaète polohu pøipojení pøívodu plynu , pøívodu studené 

vody , výstupu teplé vody, nábìhu a návratu vytápìní, 
výpusti bezpeènostních ventilù a/nebo  kondenzátu.
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Alkon 35S C 
Regulace obtokového prvku By-pass

3.7 - PØIPOJENÍ NA STRANÌ 
VYTÁPÌNÍ

Pozor!
Pøed zapojením kotle k topnému systé-
mu je nutné peèlivì vyèistit potrubí vho-
dným prostøedkem za úèelem odstra-
nìní kovového odpadu vzniklého pøi 
zpracování a sváøení, oleje a tuku, kte-
rý by na potrubí mohly ulpìt a který, 
pokud by se dostal do kotle, mohl ohro-
zit jeho funkci.
Pøi èištìní systému nepou˜ívejte 
rozpouštìdla, proto˜e by mohla poško-
dit zaøízení a/nebo jeho komponenty. 
Nerespektování pokynù v této pøíruèce 
mù˜e zpùsobit škody na zdraví osob, 
zvíøat a na vìcech, za které výrobce 
nenese zodpovìdnost.

Výstup a zpátečka vytápìcího systému musí být pøipojeny k 
pøíslušným pøípojkám o rozmìru 3/4" kotle M (výstup) a R 

(zpátečka) jak je uvedeno na stranì 13.

Pøi dimenzování potrubí vytápìcího okruhu je nutné vzít v úvahu 
tlakové ztráty zpùsobené radiátory, pøípadnými termostatickými 
ventily, uzavíracími ventily radiátorù a vlastní konfigurací systému.

Potrubní trasa musí být koncipována s maximální 
obezøetností, aby se zabránilo vzduchovým vakùm a 

usnadnilo souvislé odvzdušnìní zaøízení.

Veškerá vodovodní a vytápìcí potrubí nesmí 
být nikdy pou˜ita jako uzemnìní elektrického 
nebo telefonického zaøízení. K tomuto úèelu 
jsou naprosto nevhodná. V krátkém èase by 
mohly vzniknout škody na potrubí, kotli a 
radiátorech.

By-Pass UZAVØEN 
otáèejte ve smìru hodinových 
ruèièek

By-Pass OTEVØEN 
otáèejte proti smìru hodino-
vých ruèièek

B y - P a s s 
UZAVØEN

B y - P a s s 
OTEVØEN

Kotel je vybaven automatickým obtokovým zaøízením BY-
PASS (diferenciální ventil s prùtokem pøibli˜nì 150 l/h), který 
v˜dy zajiš•uje minimální prùtok vody do výmìníku i v pøípadì, 
˜e se napøíklad všechny termostatické ventily v systému uza-
vøou.
Regulovat funkci obtokového prvku by-pass je mo˜né pomocí 
regulaèního šroubu.

Výtok pojistného ventilu

K pojistnému ventilu vytápìní pøiveïte odtokovou hadici s 
nálevkou a sifonem vedoucím k pøíslušnému odpadu. Výtok 
musí být mo˜né vizuálnì kontrolovat.

Pozor!
V pøípadì absence tohoto opatøení 
mohou vzniknout škody na zdraví osob, 
zvíøat a na vìcech, za které výrobce 
nenese zodpovìdnost.
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OBÌHOVÉ ÈERPADLO KOTLE 
GRAF DOSTUPNÉHO VÝTLAKU PRO INSTALACI

ALKON 35S C -ALKON 35S R -ALKON 35S C(Nastav. z výroby na 28 kW) -ALKON 35S R(Nastav. z výroby na 28 kW)
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Tlak v vodovodní síti musí být mezi 1 a 3 bar (v 
pøípadì vyšší hodnoty tlaku instalujte redukèní 
ventil).

POZOR!
Tvrdost pøivádìné vody podmiòuje 
frekvenci èištìní výmìníku u˜itkové vody. 
V závislosti na tvrdosti pøivádìné vody je 
tøeba zvá˜it mo˜nost instalace vhodných 
zaøízení pro pou˜ití v domácnosti 
slou˜ících k dávkování prostøedkù 
s potravináøskou èistotou k úpravì pitné 
vody vyhovujících ministerské vyhlášce è. 
443 z 21/12/90.
U napájecí vody, její˜ tvrdost pøekraèuje 
15°f se úprava vody doporuèuje v˜dy.

Veškerá vodovodní a vytápìcí potrubí nesmí 
být nikdy pou˜ita jako uzemnìní elektrického 
nebo telefonického zaøízení. K tomuto úèelu 
jsou naprosto nevhodná. V krátkém èase by 
mohly vzniknout škody na potrubí, kotli a ra-
diátorech.

3.8 - PØIPOJENÍ NA STRANÌ 
U˜ITKOVÉ VODY (Verze “C”)

POZOR!
Pøed zapojením kotle k systému ohøevu 
u˜itkové vody je nutné peèlivì vyèistit 
potrubí vhodným prostøedkem pro 
pou˜ití v potravináøství za úèelem od-
stranìní kovového odpadu vzniklého pøi 
zpracování a sváøení, oleje a tuku, kte-
rý by na potrubí  mohl ulpìt a který, 
pokud by se dostal do kotle, mohl ohro-
zit jeho funkci.
Nerespektování pokynù v této pøíruèce 
mù˜e zpùsobit škody na zdraví osob, 
zvíøat a na vìcech, za které výrobce 
nenese zodpovìdnost.

Potrubí pro rozvod teplé vody a pøívod u˜itkové vody musí být 
pøipojeny k pøíslušným pøípojkám o rozmìru 1/2" kotle C a F, 
jak je vidìt na stranì 13.
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PØIPOJENÍ S ROVNÝM POTRUBÍM 
00361670 souprava rovných trubek (dodaných spolu
s kotlem)

PØIPOJENÍ S ROVNÝM POTRUBÍM +TELESKOPICKÉ
SPOJKY
00361670 souprava rovných trubek (dodaných spolu
s kotlem) 
00361382 souprava teleskopických spojek (volitelnì)

PØIPOJENÍ S ROVNÝM POTRUBÍM + UZAVÍRACÍMI
KOHOUTY
00361670 souprava rovných trubek (dodaných spolu
s kotlem) 
00360682 souprava kohoutù (volitelnì)

ALKON 35S C ALKON 35S R
PØIPOJENÍ S ROVNÝM POTRUBÍM 
00360724 souprava rovných trubek (dodaných spolu
s kotlem)

PØIPOJENÍ S ROVNÝM POTRUBÍM + TELESKOPICKÉ
SPOJKY
00360724 souprava rovných trubek (dodaných spolu
s kotlem) 
00361382 souprava teleskopických spojek (volitelnì)

PØIPOJENÍ S ROVNÝM POTRUBÍM + UZAVÍRACÍMI
KOHOUTY
00360724 souprava rovných trubek (dodaných spolu
s kotlem)
00360682 souprava kohoutù (volitelnì)

3.9 - PØÍKLADY VODOVODNÍCH PØÍPOJEK
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B

A

3.10 - VYPUŠTÌNÍ KONDENZÁTU

Kotel pøi spalování vytváøí kondenzát, který potrubím “A” proudí 
do sifonu.
Kondenzát, který se v kotli tvoøí, je nutné nechat odtékat do 
vhodného odvodu potrubím “B”.

Nebezpeèí!
Pøed tím, ne˜ zaøízení uvedete do pro-
vozu, doporuèujeme provést násle-
dující: 
- zkontrolovat, zda je sifon správnì 
namontován 
- naplnit sifon a zkontrolovat, zda je 
kondenzát správnì odvádìn 
Pokud byste zaøízení pou˜ívali 
s prázdným sifonem pro vypouštìní kon-
denzátu, existuje nebezpeèí otravy 
v dùsledku úniku výfukového plynu.

Propojení mezi zaøízením a systémem pro odvod odpadu musí 
být provedeno s ohledem na specifické referenèní normy, 
jmenovitì pøedevším: 
- zabraòte po˜ití kondenzátu vytvoøeného spotøebièem; 
- musí být opatøeno sifonem (dodaných spolu s kotlem) 
- musí být bez zaškrcení; 
- musí být vytvoøeno pod spodní hranou kotle; 
- musí být instalováno tak, aby se zabránilo zmrznutí pøípa

dné kapaliny v nìm obsa˜ené v po˜adovaných provozních 
podmínkách a musí být zabránìno pøípadnému natlako-
vání systému pro odvod domácího odpadu; 

- musí umo˜òovat správné odtékání kapalného odpadu ze 
zaøízení; 

- musí být tvoøeno jedním z následujících materiálù odol-
ných vùèi kondenzaci:
- Kamenina podle DIN 1230-1 a 6, EN 295-1 nebo 2 

nebo 3
- Sklo (køemièitan bóru)
- Polyvinylchlorid (PVC), podle DIN V 19534-1 a 2, a 

DIN 19538
- Polyetylén (PE) typu DH, podle DIN 19535 – 1 a 2 a 

DIN 19537 – 1 a 2
- Polypropylén (PP) a kopolymery styrénu (ABS), podle 

DIN V 19561
- Polyesterová pryskyøice (GF-UP), podle DIN 19565 – 

1
- Nerezová ocel

Vstup konden-
zátu z kouøovodu

Výstup kon-
denzátu, hadi-
ce k pøipojení 
do kanalizace

Vstup konden-
zátu z výmìníku
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3.11  -  ÚPRAVA VODY

Chemicko-fyzikální vlastnosti otopné vody jsou zásadní pro 
správný chod a bezpečnost kotle.

Mezi nejčastější a nejzávažnější závady způsobené špatnou 
kvalitou vody patří inkrustace – tvorba vodního kamene na 
povrchu výměníku tepla.

Méně častá, ale také velmi nebezpečná, je nízkoteplotní 
koroze  celého okruhu.

Je známo, že vodní kámen díky své nízké tepelné vodivosti 
snižuje přenos tepla, takže tvorba kamene i pouhých něko-
lika milimetrů způsobí velmi nebezpečné lokální přehřátí.

Doporučuje se provádět úpravu vody v následujících 
případech:
a)  tvrdost vody je vyšší než 15°F
b)  rozsáhlé systémy ÚT
c)  při častém doplňování vody z důvodu úniku z otopného 
systému
d)  následné doplnění systému vodou z důvodu 
údržbářských prací
e)  použití různých kovů v hydraulickém okruhu 

Úprava vody vede k eliminaci nebo podstatnému snížení 
následujících problémů: 
-ukládání vodního kamene 
-korozních nečistot 
-sedimentů/nánosů 
-mikrobiologického růstu (plísně, bakterie, atd.)

Vhodná úprava otopné vody zabrání výše uvedeným 
problémům a zajistí správný chod a účinnost generátoru.

Za tímto účelem je nezbytné zajistit násle-
dující chemickofyzikální vlastnosti vody:

PH mezi 6,5 a 8 Tvrdost 15°F

Proto bude nezbytné před naplněním systému 
ÚT dosáhnout výše uvedených hodnot. 

INSTALACE   FILTRU MUSÍ BÝT PROVEDENA NA 
ZPĚTNÉM POTRUBÍ PRIMÁRNÍHO OKRUHU PŘED 
OBĚHOVÝM ČERPADLEM. 

Je nutné provést veškerá opatření, aby se zabránilo vytvoření 
a výskytu kyslíku ve vodě v systému. Proto se ujistěte, že 
plastové potrubí používané v systémech podlahového vytápění 
je nepropustné pro kyslík (potrubí s kyslíkovou bariérou).

Při použití protizámrazových roztoků se ujistěte, že jsou 
vhodné pro použití s hliníkem a ostatními součástkami a 
materiály kotle.

.UPOZORNĚNÍ!
Jakákoli škoda na kotli způsobená 
tvorbou vodního kamene nebo agresivní 
vodou není kryta zárukou.
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3.12 - PØIPOJENÍ POTRUBÍ PRO 
ODVOD SPALIN

Pøi zapojování potrubí pro odvod spalin je nutné 
se øídit místními a národními normami ČSN 734201.

Doporuèuje se pou˜ívat pouze originální 
výfukové potrubí Unical.
Je vylouèena jakákoliv smluvní a mimosmlu-
vní zodpovìdnost dodavatele za škody 
zpùsobené chybami pøi instalaci a obsluze a 
nerespektováním pokynù poskytnutých 
výrobcem.

Kotel je homologován pro následující výfukové konfigurace: 
C 13 Kotel uzpùsobený k pøipojení k horizontálním sacím a 

výfukovým koncovkám vedoucím ven souosým po-
trubím nebo zdvojeným potrubím.
Vzdálenost mezi potrubím pøívodu vzduchu a potrubím 
odvodu kouøe musí být minimálnì 250 mm a obì koncov-
ky musí být umístìny na ploše o délce strany 500 mm.

aa
aa
aa

aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa

C 3 3 Kotel uzpùsobený k pøipojení k vertikálním sacím a 
výfukovým koncovkám vedoucím ven souosým potru-
bím nebo zdvojeným potrubím.
Vzdálenost mezi potrubím pøívodu vzduchu a potrubím 
odvodu kouøe musí být minimálnì 250 mm a obì konco-
vky musí být umístìny na ploše o délce strany 500 mm.

C 4 3 Kotel uzpùsobený k pøipojení ke sbìrnému kouøovému 
tahu se dvìma potrubími, jedním pro sání spalovacího 
vzduchu a druhým pro odvod spalin, souosým nebo po-
mocí zdvojeného potrubí.

C 5 3 Kotel s oddìleným potrubím pro sání spalovacího vzdu-
chu a odvod spalin.
Tato potrubí mohou být vyvedena do míst s rùzným tlakem. 
Umístìní dvou koncovek na protilehlé stìny není 
pøípustné.

C83 Kotel uzpùsobený k pøipojení ke koncovce pro přisávání 
spalovacího vzduchu a oddìlenému nebo 
sbìrnému komínu pro odvod spalin

Kouøový tah musí odpovídat platným normám.

B23 Kotel uzpùsobený k pøipojení k potrubí pro odvod spa-
lin ven z místnosti, pøièem˜ spalovací vzduch je odebírán 
pøímo z prostøedí, kde je pøístroj instalován;
POZOR! Pro tento typ pøipojení místnost musí splòovat 
stejné instalaèní smìrnice, jako pro otevøené kotle. 
Kouøový tah musí odpovídat platným normám.

C 6 3 Kotel urèený k pøipojení k pøívodnímu systému spalo-
vacího vzduchu a odvodu spalin schváleného a pro-
dávaného oddìlenì.
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KIT5740C
00360674

KIT5820C

KIT5810C

KIT5800C

00361334

Typ C33
Maximální povolená délka souosého vertikálního potrubí je 5
metrù, nepoèítaje v to koncovku (Ø 80/125); na ka˜dý pøidaný
ohyb musí být maximální povolená délka zkrácena o 1 metr.

Typ C13
Minimální povolená délka souosého horizontálního potrubí
je 0,75 metrù.
Maximální povolená délka souosého horizontálního potrubí
je 3,5 metry; na ka˜dý pøidaný ohyb musí být maximální povo-
lená délka zkrácena o 1 metr.

ODVOD SPALIN SOUOSÝM POTRUBÍM O PRÙMÌRU Ø 60/100 mm

Dùle˜ité:
Nasávací/výfukové potrubí musí
mít minimální vzestupný spád 3%
ve smìru na výstupu, aby se
umo˜nilo zachytávání pøípadného
kondenzátu v kotli.

Spád 3%
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218
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KIT5730C

KIT5820C

00361334

00360357

00361256

00361334

Typ C13
Minimální povolená délka souosého horizontálního potrubí
je 0,75 metrù.
Maximální povolená délka souosého horizontálního potrubí
je 6 metrù; na ka˜dý pøidaný ohyb musí být maximální povo-
lená délka zkrácena o 1 metr; kromì toho musí mít potrubí
spád smìrem nahoru v hodnotì 3% ve smìru na výstupu,
aby se umo˜nilo pøípadné zachytávání kondenzátu v kotli.

Typ C33
Maximální povolená délka souosého vertikálního potrubí je
8,5 metrù vèetnì koncovky (Ø 80/125); na ka˜dý pøidaný ohyb
musí být maximální povolená délka zkrácena o 1 metr.

ODVOD SPALIN SOUOSÝM POTRUBÍM O PRÙMÌRU Ø 80/125 mm

Dùle˜ité:
Nasávací/výfukové potrubí musí
mít minimální vzestupný spád 3%
ve smìru na výstupu, aby se
umo˜nilo zachytávání pøípadného
kondenzátu v kotli.

Spád 3%
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00361435

KIT5770C

KIT5780C

TSC0150C

120

Ø 80
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ODVOD SPALIN ODDÌLENÝM POTRUBÍM
O PRÙMÌRU Ø 80 mm

UPOZORNÌNÍ: Maximální povolená tlaková ztráta nezávisle
na typu instalace nesmí pøekroèit hodnotu 100 Pa.

TSC0130C
nebo

Umístìní dvou koncovek na protilehlé
stìny není pøípustné.
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Pøíklad č.2

Sání primárního vzduchu a odvod spalin dvìma venkovními
obvodovými zdmi.
Umístìní dvou koncovek na protilehlé stìny není 
pøípustné.

VÝPOÈET TLAKOVÉ ZTRÁTY VE VÝFUKOVÉM 
A NASÁVACÍM POTRUBÍ O PRÙMÌRU 80

Pro výpoèet tlakových ztrát je nutné mít na pamìti 

následující parametry: 

- u adaptéru pro zdvojené systémy je ztráta tlaku 4 Pa 
- na ka˜dé koleno 90° se malým polomìrem o prùmìru

Ø 80 (R=½D) pøipadá tlaková ztráta 14 Pa; 
- na ka˜dé koleno 90° se velkým polomìrem o prùmìru

Ø 80 (R = D) pøipadá tlaková ztráta 4 Pa; 
- na ka˜dý metr potrubí o prùmìru Ø 80 pøipadá tlaková 

ztráta 1 Pa na stranì sání 
- na ka˜dý metr potrubí o prùmìru Ø 80 pøipadá tlaková 

ztráta 1,5 Pa na stranì výfuku 
- na horizontální nasávací koncovku o prùmìru Ø 80 L =

1 m pøipadá tlaková ztráta 3,5 Pa 
- na horizontální výfukovou koncovku o prùmìru Ø 80 L

= 1 m pøipadá tlaková ztráta 5,5 Pa 
- na vertikální výfukový komín o prùmìru Ø 80 L = 1 m 

pøipadá tlaková ztráta 8 Pa

Poznámka: 
Tyto hodnoty se vztahují na originální 
pevná a hladká výfuková potrubí UNICAL.

Pøíklad č.2

Sání primárního vzduchu a odvod spalin dvìma venkovními 
obvodovými zdmi.
Umístìní dvou koncovek na protilehlé stìny není 
pøípustné.

Maximální ztráta 100 Pa zahrnuje ztráty 
zpùsobené: 
1 ROZDVOJKOU + 
2 KOLENY S VELKÝM POLOMÌREM + 
1 VÝFUKOVOU KONCOVKOU + 
1 NASÁVACÍ KONCOVKOU

Pøíklad č.1

Sání primárního vzduchu z obvodové zdi a 
odvod spalin na støechu.

PØÍKLADY ODVODU SPALIN ODDÌLENÝM 
POTRUBÍM O PRÙMÌRU Ø 80 mm

UPOZORNÌNÍ: Maximální povolená tlaková ztráta nezávisle 
na typu instalace nesmí pøekroèit hodnotu 100 Pa.

00361435  
TSC0130C 
TSC0150C 

KIT 5750C 
KIT 5760C

KIT5750C - KIT 5760C KIT 5780C

KIT 5770C

TSC0130C 
TSC0150C 

KIT5750C - KIT 5760C

KIT5790C

00361435  

KIT 5750C 
KIT 5760C

TSC0130C 
TSC0150C 

KIT 5770C
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PØÍKLADY ODVODU SPALIN ODDÌLENÝM 
POTRUBÍM O PRÙMÌRU Ø 60 mm

Pøíklad č.2

Sání primárního vzduchu a odvod spalin dvìma venkovními 
obvodovými zdmi.
Umístìní dvou koncovek na protilehlé stìny není 
pøípustné.

UPOZORNÌNÍ: Maximální povolená tlaková ztráta 
nezávisle na typu instalace nesmí pøekroèit hodno-
tu 60 Pa.

VÝPOÈET TLAKOVÉ ZTRÁTY VE VÝFUKO-
VÉM A NASÁVACÍM POTRUBÍ

Pro výpoèet tlakových ztrát je nutné mít na pamìti 
následující parametry: 

- u adaptéru pro zdvojené systémy o prùmìru 80 je ztráta 
tlaku 4 Pa 

- na ka˜dý metr redukce o prùmìru M Ø 80 F Ø 60 pøipadá 
tlaková ztráta 6 Pa na stranì výfuku a 3 na stranì sání 

- na ka˜dý metr redukce o prùmìru M Ø 60 F Ø 80 pøipadá 
tlaková ztráta 6 Pa na stranì výfuku a 3 na stranì sání 

- na ka˜dé koleno 90° se velkým polomìrem o prùmìru Ø
60 (R = D) pøipadá tlaková ztráta 4 Pa; 

- na ka˜dý metr potrubí o prùmìru Ø 60 pøipadá tlaková 
ztráta 3 Pa na stranì sání 

- na ka˜dý metr potrubí o prùmìru Ø 60 pøipadá tlaková 
ztráta 5 Pa na stranì výfuku 

- na horizontální nasávací koncovku o prùmìru Ø 60 L = 1 
m pøipadá tlaková ztráta 6 Pa 

- na horizontální výfukovou koncovku o prùmìru Ø 60 L = 1 
m pøipadá tlaková ztráta 10 Pa 

- na vertikální výfukový komín o prùmìru Ø 80 L = 1 m 
pøipadá tlaková ztráta 8 Pa

Poznámka: 
Tyto hodnoty se vztahují na originální 
pevná a hladká výfuková potrubí UNICAL.

00361435  

00360360

00360351

00360352

00360353 00360355

00360353 00360354

00360351

00361435 

00360360

00360351
00360355 00360352

00360353

00360356

KIT5790C

Pøíklad č.1

Sání primárního vzduchu z obvodové zdi a 
odvod spalin na støechu.

Maximální ztráta 60 Pa zahrnuje ztráty 
zpùsobené: 
1 ROZDVOJKOU + 
2 KOLENY S VELKÝM POLOMÌREM + 
1 VÝFUKOVOU KONCOVKOU + 
1 NASÁVACÍ KONCOVKOU 
2 REDUKCEMI
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Pøístup k napájecím svorkovnicím a exter-
ním pøípojkám

NEBEZPEÈÍ!
Pøed jakýmkoliv zásahem do elektroin-
stalace ji odpojte od zdroje elektrického 
napìtí.

- Sejmìte èelní pláš•.
- Pro pøímý pøístup k zónì pøipojení odšroubujte 4 šrouby A 

a sejmìte kryt B.

3.12 - ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ

Všeobecná upozornìní

Pøístroj je elektricky zajištìn pouze tehdy, je-li správnì pøi-
pojen k úèinnému uzemnìní provedenému podle platných 
bezpeènostních pøedpisù. Plynové, vodní a topné potrubí se 
k uzemnìní naprosto nehodí.

Tento zásadní po˜adavek je nutné provìøit. V pøípadì pochy-
bností po˜ádejte o peèlivou kontrolu elektrického zaøízení pro-
fesnì kvalifikovaným pracovníkem, proto˜e výrobce nenese 
zodpovìdnost za pøípadné škody zpùsobené neuzemnìním 
zaøízení.

Nechejte si profesnì kvalifikovaným a povìøeným pracovníkem 
zkontrolovat, zda elektrické zaøízení odpovídá maximálnímu 
pøíkonu kotle uvedenému na štítku. Pøedevším se ujistìte, ˜e 
je prùøez kabelù zaøízení vhodný pro daný pøíkon kotle.

Pro hlavní pøívod z elektrické sítì do pøístroje není dovoleno 
pou˜ití adaptérù, sdru˜ených zásuvek a/nebo prodlu˜ovacích 
kabelù.

Pøi pou˜ití jakéhokoliv zaøízení, které vyu˜ívá elektrické en-
ergie, je potøeba dodr˜ovat nìkterá základní pravidla, jako:
• nedotýkejte se zaøízení vlhkými a/nebo mokrými èástmi 

tìla a/nebo bosí;
• netahejte za elektrické kabely;
• nevystavujte zaøízení atmosférickým vlivùm (dešti, slunci 

apod.), pokud k tomu není výslovnì urèeno;
• nedovolte aby zaøízení obsluhovaly dìti nebo nezkušené 

osoby.

Pøipojení k elektrickému napájení 230V

Kotel je opatøen napájecím kabelem o délce 1,5 m a prùøezu 
3x0,75 mm².

Elektrická zapojení jsou uvedena v oddílu “ELEKTRICKÁ 
SCHÉMATA” (odstavec 3.13 str. 31 a 32).

Instalace kotle vy˜aduje pøipojení k elektrické síti 230 V - 50 
Hz: Toto pøipojení musí být provedeno podle oborových zásad 
tak, jak to vy˜adují platné normy CE.

NEBEZPEÈÍ!
Elektrická instalace musí být provede-
na kvalifikovaným technikem.
Pøed zapojením nebo jakýmkoliv zá-
sahem do elektrických èástí odpojte 
elektrické napájení a ujistìte se, ˜e není

mo˜né ho náhodnì zapojit.
Pøipomínáme, ˜e je nutné na napájecím elektri-
ckém vedení kotle instalovat snadno dostupný 
dvojpólový jistiè s minimální vzdálenosti 3 mm 
mezi kontakty tak, aby bylo mo˜né na kotli 
bezpeènì a rychle provádìt údr˜bu.

Výmìna napájecího kabelu musí být provede-
na pracovníky autorizovanými spoleèností 
UNICAL za pou˜ití výhradnì originálních 
náhradních dílù. Nerespektování výše uve-
deného mù˜e ohrozit bezpeènost zaøízení.

Y1Y2

1L 2N 1 2 3 4 5 6 73 4

Pohled na svorkovnici po odstranìní krycího pane-
lu.
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- Odšroubujte 4 šrouby A sejmìte kryt B
- Pøistupte ke svorkovnici venkovních pøipojení Y1

Pøipojení venkovní sondy (volitelnì)

Tímto øešením je mo˜né kontrolovat teplotu výstupu ÚT na 
základì zmìn venkovních podmínek.
Je proto nutné nakonfigurovat klimatickou køivku.
Køivka se „vykreslí“ nastavením maximální plánované teploty 
výstupu a minimální plánované teploty:  první hodnota je zvolena 
v kotli (na ovládacím panelu prvek „B“ max. 80 °C), zatímco 
druhá hodnota je nastavena na 30°C (MINIMÁLNÍ TEPLOTA 
VYTÁPÌNÍ).

- Pøipojení venkovní sondy se provádí na svorkovnici Y1 ke 
svorkám 2 a 3 plus pøípadné stínìní ke svorce 1.

Toto nastavení musí být provedeno pomocí ovládacího prvku na 
zadní stranì panelu (otoèením proti smìru hodinových ruèièek na 
hodnotu v rozsahu mezi 10°C a -19°C).  Tato teplota se sam-
ozøejmì v jednotlivých zónách liší a mìní se na základì klimatick-
ých vlastností místa instalace (odpovídá minimální plánované 
teplotì).   Minimální výstupní teplota (HL) je naopak pøidìlena 
kotlem automaticky ve vztahu k venkovní teplotì + 20 °C.
Po nastavení tìchto parametrù kotel zvolí výstupnou teplotu 
na klimatické køivce na základì snímání venkovní sondy.

NEBEZPEÈÍ!
Pøed jakýmkoliv zásahem do elektroinstalace 
ji odpojte od zdroje elektrického napìtí.

Následnì je potøeba sladit maximální teplotu výstupu ÚT s 
minimální venkovní teplotou nastavením parametru Otc (set-
point venkovní sondy).

Toto nastavení by mohlo být pøedmìtem 
následných mírných doladìní v závislo-
sti na umístìní venkovní sondy.
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Pøipojení èasového termostatu ZAPNUTO - VYPNUTO = ON-OFF (volitelnì)

- Pøistupte ke svorkovnici Y2

- Odstraòte stávající pøemostìní svorek 3 - 4 a pøipojte na 
jeho místo kabel termostatu prota˜ením skrz vytahovací 

kabelovou svorku, která je k dispozici na krabici panelu.

NEBEZPEÈÍ!
Pøed jakýmkoliv zásahem do elektroin-
stalace ji odpojte od zdroje elektrického 
napìtí.

A4

A3

A2
A5

A1 A6
A8 

Y1Y2

1L 2N 1 2 3 4 5 6 7

A11

3 4

TA

Pøipojení modulaèního termostatu COMO OT (volitelnì)

- Pøistupte ke svorkovnici Y1.

- Pøipojte kabel modulaèního termostatu ke svorkám 4 - 5 
svorkovnice Y1 prota˜ením skrz kabelovou svorku, která 
je k dispozici na krabici panelu.

- Odstraòte pøemostìní mezi svorkami 3 - 4 svorkovnice 
Y2.

NEBEZPEÈÍ!
Pøed jakýmkoliv zásahem do elektroin-
stalace ji odpojte od zdroje elektrického 
napìtí.

A4

A3

A2
A5

A1 A6
A8 

Y1Y2

1L 2N 1 2 3 4 5 6 7

A11

1
2
3

3 4

1
0

2 3

24

18 6

12

COMO OT

Rimuovere

POZOR!
Modulaèní termostaty musí dodat spoleè-
nost Unical.

Odstranit



29

Instalaèní pokyny

Pøíklad elektrického zapojení zónových systémù

Upozornìní: Svorky 3 a 4 ve schématu se 
vztahují k vnitønímu dorazu ventilu, kdy˜ je 
v poloze „nízká teplota“

Mikrospínaè na trojcestném ventilu se zavøe s 
po˜adavkem termostatu kdy˜ trojcestný ventil dosáhne 
polohy “nízká teplota” a vyšle po˜adavek kotli.

Trojcestný ventil musí mít kontakt konce dráhy pro 
simulaci takovéhoto po˜adavku.

Pøi sepnutí kontaktu termostatu (On-Off) trojcestný 
ventily otevøe vysokoteplotní zóny a zavøe nízkoteplotní 
zónu (øízenou rychloregulátorem).

Pøi rozpojení kontaktu termostatu (On-Off) trojcestný 
ventil odklání médium do nízkoteplotní zóny (hodnota 
teploty se reguluje pomocí rychloregulátoru).

M
3

L

N

TA

4

Ke svorkám 3 a 4 konektoru Y2

Náb hě

Návrat

Venkovní vedení

Vt zónaNt zóna

M
3

Náb hě

Návrat

L

N

TA

4

Ke svorkám 3 a 4 konektoru Y2

Venkovní vedení

Vt zónaNt zóna

M
3

Y 1Y2

1L 2N 1 2 3 4 5 6 73 4

1 
0

2 3

24

18 6

12

Modulační ter-
mostat (kontrola 
zóny nízké teploty)

LineaEsterna 

L

N

Pokojový termostat 
(kontrola zóny vysoké 
teploty)

ON 
OFF

4

Výstup kotle

Zpátečka kotle

Zóna vysoké tepl.Zóna nízké tepl.
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3.14 - ELEKTRICKÁ SCHÉMATA

SCHÉMA PRAKTICKÉHO ZAPOJENÍ ALKON 35S C

A1...A11 = Servisní konektory
DK = Spínaè tlaku v topení
E. ACC./RIL. = Zapalovací/detekèní elektroda
FL = Spínaè prùtoku TUV 

= Motor trojcestného ventilu
P =Obìhové èerpadlo
SR = Senzor výstupu vytápìní 
SRR = Senzor zpáteèky vytápìní

SS = Senzor teploty TUV
TL = Bezpeènostní termostat 
VG = Plynový ventil
VM = Modulaèní ventilátor 
Y1 = Konektor: Venkovní sonda – Modulaèní termostat 
Y2 = Konektor: Přívod 230 V – Termostat on-off (230 V)

A 4 A 1

A 3

A 5

A 2

A 6 A 8
Y 2X 3 Y 1

A 11

A 9

VM

1
2
3
4
5
6

VG
TRASF. 
ACC.=
zapalovací
trafo

TL

FL

SS

SRR

SR

DK

P

MDV

E.ACC./RIL.

ŽL./ZEL.
HNĚDÁ 
ČERNÁ 
ORANŽOVÁ
MODRÁ 
MODRÁ

HNĚDÁ

MODRÁ

BÍLÁ 

HNĚDÁ

BÍLÁ 

BÍLÁ

ZELENÁ 

ZELENÁ
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BÍLÁ 
ZELENÁ
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SCHÉMA PRAKTICKÉHO ZAPOJENÍ ALKON 35S R

A1...A11 = Servisní konektory
DK = Tlakový spínaè proti absenci vody
E. ACC./RIL. = Zapalovací/detekèní elektroda 
P = Obìhové èerpadlo
SR = Senzor výstupu vytápìní 
SRR = Senzor zpáteèky vytápìní

TL = Bezpeènostní termostat

VG = Plynový ventil
VM = Modulaèní ventilátor 
Y1 = Konektor: Venkovní sonda – Modulaèní termostat – Termo 

stat externího ohøívaèe
Y2 = Konektor: Přívod 230 V– Termostat on-off (230 V)

A 4 A 1

A 3

A 5

A 2

A 6 A 8
Y 2X 3 Y 1

A 11

A 9

VM

1
2
3
4
5
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SRR
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SS 
( .)přípr
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( .)přípr
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UMÍSTÌNÍ MÙSTKU NA MODULAÈNÍ 
KARTÌ

Mùstky umístìné na modulaèní kartì mají za úkol urèovat nìk-
teré funkce nezbytné pro provoz.

JP2: TYP PLYNU 
U kotlù spalujících LPG musí být mùstek v poloze mezi 1 a 2. 
U kotlù spalujících metan musí být mùstek v poloze mezi 2 a 
3 .

JP1: NOÈNÍ POKLES 
Noèní redukce je aktivní, kdy˜ je mùstek umístìn mezi kon-
takty 1 a 2.
Noèní pokles je vyøazen, kdy˜ je mùstek umístìn mezi 
kontakty 2 a 3 (konfigurace nastavená pøi dodávce).

NEBEZPEÈÍ!
Pøed jakýmkoliv zásahem do elektroin-
stalace ji odpojte od zdroje elektrického 
napìtí.

Pro pøístup k mùstkùm:
- Sejmìte èelní pláš•
- Odšroubujte 4 šrouby A sejmìte kryt B

Pokud je JP1 umístìn na NS (1-2), je vysokoteplotní zóna 
vy˜adována neustále.
Vzhledem k tomu, ˜e vysoká teplota má pøed nízkou pøed-
nost, zásah pøípadného èasového termostatu dálkového ter-
mostatu nemá zcela ˜ádný vliv.
Sepnutí kontaktu mezi 3-4 svorkovnice Y2 vyvolá noèní 
pokles, jak je uvedeno v grafu na stranì 28.
Rozepnutí kontaktu mezi 3-4 svorkovnice Y2 uvede teplotu na 
zvolený bod nastavení a/nebo bod závislý na venkovní 
kompenzaci v pøípadì, ˜e je instalována venkovní sonda.
Pro deaktivaci po˜adavku vytápìní je nutné otoèit ovládacím 

prvkem vytápìní na minimum ( ).

Implicitní hodnota noèního poklesu je 5 (odpovídá 10°C).
Tuto hodnotu je mo˜né mìnit pomocí TSP 1 rychloregulátoru 
od 5 (10°C) do 30 (35°C).
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Plnicí kohout 
ALKON 35 S C

Plnicí kohout 
ALKON 35 S R

Otevøít

Zavøít

Otevøít

Zavøít

3.15 - PLNÌNÍ ZAØÍZENÍ

Pozor!
Nemíchejte vodu pou˜ívanou k vytápìní 
s nevhodnými nemrznoucími kapalina-
mi (napøíklad nemrznoucí kapalina pro 
automobilové motory) nebo antikorozní-
mi látkami v nesprávných koncen-
tracích! Mohou poškodit tìsnìní a zvý-
šit provozní hluènost.
V pøípadì nutnosti pou˜ívejte výhradnì 
nemrznoucí kapaliny urèené pro pou˜ití 
na slitiny hoøèíku a hliníku. 
Spoleènost UNICAL odmítá nést zodpo-
vìdnost za škody zpùsobené na zdraví 
osob, zvíøat a na vìcech vyplývajících 

z nerespektování výše uvedeného.

Po dokonèení všech pøipojení je mo˜né pøistoupit k naplnìní 
okruhu.
Tuto operaci je nutné provádìt opatrnì a s ohledem na ná-
sledující fáze: 
- otevøete odvzdušòovací ventily radiátorù a zkontrolujte 

funkci automatického ventilu v kotli. 
- postupnì otvírejte plnicí kohout v kotli a pøitom se ujistìte,

˜e pøípadné automatické odvzdušòovací ventily instalo-
vané na zaøízení fungují správnì. 

- zavøete odvzdušòovací ventily radiátorù okam˜itì poté,

POZNÁMKA!
Bezpeènostní tlakový spínaè pro pøípad absence 
vody neumo˜ní zapálení hoøáku, pokud je tlak 
ni˜ší ne˜ 0,4 bar.
Tlak vody v topném systému nesmí být ni˜ší ne˜ 
0,8/1 bar; v pøípadì, ˜e tomu tak není pou˜ijte 
plnicí kohout, kterým je kotel vybaven.
Tato operace musí být provedena za studena. 
Tlakomìr umístìný v kotli umo˜òuje snímání tlaku 
v okruhu.

POZNÁMKA!
Po urèité dobì neèinnosti kotle odpojeného od 
elektrického napájení mù˜e dojít k zablokování 
èerpadla. Pøed sepnutím hlavního spínaèe 
musíte provést odblokování podle následujícího 
postupu: 
Opatøete si kus látky, vyjmìte ochranný šroub ve 
støedu obìhového èerpadla, zasuòte šroubovák 
do otvoru k tomuto úèelu urèeného a pak otoète 
høídelí obìhového èerpadla smìrem doprava. 
Po odblokování zašroubujte ochranný šroub a 
zkontrolujte, zda nedochází k únikùm vody.

POZOR!
Po odstranìní ochranného šroubu mù˜e vyté-
ct malé mno˜ství vody. Pøed zpìtným nasa-
zením pláštì všechny mokré povrchy vysušte.

co z nich zaène vytékat voda. 
- zkontrolujte pomocí manometru, zda tlak dosahuje hod-

noty 0,8/1 bar. 
- zavøete plnicí kohout a pak znovu vypus•te vzduch po-

mocí odvzdušòovacích ventilù na radiátorech. 
- zkontrolujte tìsnost všech hydraulických spojù. 
- po prvním zapnutí (zapálení) kotle poté, co systém dosáh-

ne po˜adované teploty zastavte èerpadlo a zopakujte 
odvzdušnìní. 

- ponechte systém vychladnout a v pøípadì nutnosti upra-
vte tlak vody na 0,8/1 bar.
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3.16 - PRVNÍ SPUŠTÌNÍ 

Pøedbì˜ná kontrola

První zapnutí musí být provedeno kva-
lifikovaným pracovníkem. Spoleènost 
UNICAL odmítá nést zodpovìdnost za 
škody zpùsobené na zdraví osob, zvíøat 
a na vìcech vyplývajících z nerespek-
tování výše uvedeného.

Pøed tím, ne˜ kotel uvedete do provozu, je vhodné zkontrolo-
vat, zda:

- instalace odpovídá normám uvedených na str. 12 

- 
je spalovací vzduch nasáván a spaliny odvádìny správným 
zpùsobem podle naøízení platných norem na str 20;

- je systém přívodu plynu dimenzován na nezbytný prù-

tok kotle;

- je napájecí napìtí kotle 230 V 50 Hz;

- je systém naplnìn vodou (tlak na vodomìru je 0,8/1 bar 
s obìhovým èerpadlem v klidu);

- jsou pøípadné ventily systému otevøeny;

- pou˜itý plyn odpovídá nastavení kotle: v opaèném pøípadì 
proveïte konverzi kotle na pou˜ití pro dostupný typ plynu 
(viz oddíl: “PØIZPÙSOBENÍ PRO POUˆITÍ JINÝCH 
DRUHÙ PLYNU”); tuto operaci musí provést kvalifikovaný 
technik podle platných norem;

- jsou pøívodní plynové kohouty otevøeny;

- zkontrolujte tìsnost plynového okruhu;

- je zapnut hlavní spínaè;

- pojistný ventil systému na kotli není zablokován a je na-
pojen na kanalizaèní odpad;

- sifon pro odvod kondenzátu byl naplnìn vodou a byl 
pøipojen ke kanalizaènímu odpadu;

Nebezpeèí!
Pøed uvedením zaøízení do provozu naplòte 
sifon plnicím otvorem a zkontrolujte, zda je 
kondenzát správnì odvádìn.
Pokud byste zaøízení pou˜ívali 
s prázdným sifonem pro vypouštìní 
kondenzátu, existuje nebezpeèí 
otravy 

v dùsledku úniku výfukového plynu.

- nedochází k únikùm vody.

- jsou zajištìny podmínky pro vìtrání a minimální 
vzdálenosti pro provádìní údr˜by v pøípadì, kdy je kotel 
umístìn

mezi kusy nábytku nebo ve výklenku.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí a vypnutí kotle viz pøíruèka “POKYNY PRO 
UˆIVATELE”.

Informace poskytované u˜ivateli

U˜ivatel musí být instruován o pou˜ití a funkci zaøízení pro 
topení a ohøev v následujících bodech:
• Pøedejte u˜ivateli tuto PØÍRUÈKU „POKYNY PRO 

UˆIVATELE“ vèetnì ostatních dokumentù týkajících se zaøí-
zení vlo˜ených do obálky, která je souèástí balení. 
U˜ivatel je povinen dokumentaci chránit tak, aby 
ji mìl k dispozici pro pøípad potøeby v budoucnu.

• Informujte u˜ivatele o dùle˜itosti vìtracích otvorù a systé-
mu odvodu spalin a zdùraznìte jejich nezbytnost a napro-
stý zákaz je mìnit.

• Informujte u˜ivatele o kontrole tlaku vody v systému a o 
èinnostech vedoucích k jeho obnovení.

• Informujte u˜ivatele o správné regulaci teploty, jednotek/ 
termostatù a radiátorù za úèelem úspory energie.

• Pøipomeòte s ohledem na platné normy, ˜e kontrola a 
údr˜ba kotlù musí být provádìny v souladu s pøedpisy a 
v intervalech uvedených výrobcem.

• Má-li být zaøízení prodáno nebo postoupeno jinému vla-
stníkovi nebo pokud je tøeba ho pøemístit na jiné místo, 
musí být pøíruèka prodána, postoupena nebo pøemístìna 
spolu s ním tak, aby mohla slou˜it novému vlastníkovi a/ 
nebo instalatérovi.
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3.17  - NASTAVENÍ HOØÁKU

Všechny pokyny uvedené ní˜e jsou urèeny 
k pou˜ití pracovníky autorizované asistenèní 
slu˜by.

Všechny kotle opouštìjí výrobní závod zkalibro-
vané a zkolaudované, nicménì pokud by se mìly 
podmínky nastavení zmìnit, je nutné kalibraci 
plynového ventilu zopakovat .
Pozor, bìhem této èinnosti neprovádìjte 
odbìry v re˜imu ohøevu u˜itkové vody.

A) NASTAVENÍ NA MAXIMÁLNÍ VÝKON

- Sejmìte uzávìr a zasuòte sondu pro analýzu CO2 do 
kouøové sondy.

- Stisknìte tlaèítko Reset „G“ nejménì na 3 sekundy. 
Kotel bude pracovat v re˜imu vytápìní na maximální výkon 
(kontrolka D = bliká a kontrolka E = svítí).

B) NASTAVENÍ NA MINIMÁLNÍ VÝKON

- Stisknutím tlaèítka Reset „G“ bude kotel pracovat na 
minimální výkon (obì kontrolky D a E blikají).

ŠROUB REGULACE 
MAXIMÁLNÍHO VÝKONU

3 sec.

- Zkontrolujte, zda je hladina CO2 v rozsahu hodnot uve-
dených v tabulce “Hodnoty tlaku trysek”.

Funkce kominíka bude aktivní na 15 minut.
Funkci KOMINÍKA deaktivujete pøed vypršením 
výše uvedené doby stisknutím tlaèítka Reset 
„G“ na tøi vteøiny.

- Zkontrolujte, zda je hladina CO2 v rozsahu hodnot 
uvedených v tabulce “Hodnoty tlaku trysek”.

Při provozu v nastavovacím modu je vyřazen z provozu pra-
covní termostat!

3 sek.

- V případě potřeby upravte hodnotu otočením regulačního 
šroubu “A”  DOPRAVA pro snížení nebo DOLEVA pro 
zvýšení.
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ALKON 35S C - ALKON 35S RBruciatore tipo (A) vedi pag. 38
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ALKON 35S C - ALKON 35S R  (Nastavený z výroby na 28 kW)atore tipo (A) vedi pag. 
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C) DOKONÈENÍ ZÁKLADNÍCH NASTAVENÍ

- Zkontrolujte hodnoty CO2 pøi minimálním a maximál-
ním výkonu.

- V pøípadì potøeby proveïte doladìní.

Pro správnou funkci je nutné hodnoty CO
2
 na-

stavit s mimoøádnou pozorností podle hodnot 
v tabulce.

- Zavøete pomocí pøíslušného uzávìru C sondu spalin.

ŠROUB REGULACE 
MINIMÁLNÍHO VÝKO-
N U

V pøípadì výmìny plynového ventilu 
nebo tì˜kostí pøi zapalování:

Zašroubujte šroub regulace maximálního 
výkonu ‘’A’’ smìrem doprava a˜ na doraz a 
pak ho o 3 otáèky povolte.
Zkontrolujte, zda se kotel zapálí, v pøípadì, ˜e 
dojde k zablokování znovu povolte šroub ‘’A’’ 
o jednu otáèku a znovu se pokuste o zapá-
lení. V pøípadì, ˜e se kotel znovu zablokuje, 
provádìjte výše uvedené kroky tak dlouho, 
dokud se kotel nezapálí.
Pak proveïte nastavení hoøáku, jak bylo uve-
deno výše.

Kontrolujte èasto hodnoty CO2, pøedevším na základì výkonu.TRYSKY – HODNOTY TLAKU

min max

Rychlost 
ventilátoru 
(ot. /min.)

T y p 
plynu

Tlak 
napájení 
(mbar )

Min. 
spotøeba

Max. 

spotøe-

b a

min max

Clona 

kolektoru
(Ø poèet 

otvorù)

Tryska 
směšova
èe 
(Ø mm)

Clona 
výfuku 

spalin 

(Ø mm)

Hladiny 

CO2 (%)

Výkon pøi 

spuštìní %

- Hodnotu v pøípadì potøeby upravte otoèením regulaèního 
šroubu ‘’B’’ DOPRAVA pro zvýšení nebo DOLEVA pro 

sní˜ení.

Zemní plyn (G20) 

Propan (G31)

Zemní plyn (G20) 

Propan (G31)
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3.18 - ZMÌNA VÝKONOVÉHO 
PÁSMA

Je mo˜né maximální tepelnou kapacitu regulovat omezením 
otáèek ventilátoru.
S “Rychloregulátorem” parametr FHCH:

ot./min. x 100 napø. 70 = 7000 ot./min.
Pø.: v pøípadì parametru FHCH nastaveného na 54 bude odpo-
vídající maximální tepelná kapacita 28 kW

ALKON 35S R - 35S C
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Vztah mezi teplotou (°C) a jmenovitým odporem (Ohm) sondy 
vytápìní SR, sondy ohøevu u˜itkové vody SS a sondy venk. 
teploty SE.

T°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 32755 31137 29607 28161 26795 25502 24278 23121 22025 20987
10 20003 19072 18189 17351 16557 15803 15088 14410 13765 13153
20 12571 12019 11493 10994 10519 10067 9636 9227 8837 8466
30 8112 7775 7454 7147 6855 6577 6311 6057 5815 5584
40 5363 5152 4951 4758 4574 4398 4230 4069 3915 3768
50 3627 3491 3362 3238 3119 3006 2897 2792 2692 2596
60 2504 2415 2330 2249 2171 2096 2023 1954 1888 1824
70 1762 1703 1646 1592 1539 1488 1440 1393 1348 1304
80 1263 1222 1183 1146 1110 1075 1042 1010 979 949
90 920 892 865 839 814 790 766 744 722 701

TABULKA HODNOT ODPORU V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTÌ, SONDÌ VYTÁPÌNÍ (SR), SONDÌ OHØEVU

U˜ITKOVÉ VODY (SS)  A SONDĚ  VENKOVNÍ TEPLOTY (SE)

Pøíklad: Pøi 25°C je jmenovitý odpor 10067 Ohm 
  Pøi 90°C je jmenovitý odpor 920 Ohm

Kontrola a údr˜ba provádìné podle profes-
ních zásad a v pravidelných intervalech a 
také pou˜ití výhradnì originálních náhradních 
dílù mají zásadní dùle˜itost pro bezporuchový 
provoz a záruku dlouhé ˜ivotnosti kotle.

Neprovádìní kontroly a údr˜by mù˜e 
vést k materiálním a osobním škodám.

Z tohoto dùvodu doporuèujeme uzavøít smlouvu o kontrole a 
údr˜bì s autorizovaným servisem Unical.

Kontrola slou˜í ke zjištìní skuteèného stavu zaøízení a jeho 
porovnání s optimálním stavem. To se dìje pomocí mìøení, 
kontroly a pozorování.

Údr˜ba je nezbytná k pøípadnému odstranìní odchylek 
skuteèného stavu od stavu optimálního. Údr˜ba obvykle 
zahrnuje èištìní, nastavení a pøípadné výmìnu jednotlivých 
komponent kotle podléhajících opotøebení.

Tyto intervaly údr˜by stanoví specialista na základì stavu 
zaøízení ovìøeného v rámci kontroly.

Pro lepší provoz vašeho zaøízení jsou v tabulce na stranì 39 
uvedeny „doporuèené zákroky údr˜by“.

4 KONTROLA 
A ÚDR˜BA

Pokyny pro kontrolu a údr˜bu

Aby byla zajištìna dlouhodobá funkènost 
vašeho zaøízení a nemìnil se stav séri-
ového homologovaného produktu, musí být 
v˜dy pou˜ity originální náhradní díly Unical.

Pøed provádìním èinností spojených s údr˜bou v˜dy proveïte 
kroky uvedené zde ní˜e:
• Vypnìte elektrický sí•ový spínaè.
• Odpojte zaøízení od elektrické sítì pomocí oddìlovacího 

zaøízení o vzdálenosti mezi kontakty nejménì 3 mm (napø. 
bezpeènostní zaøízení nebo výkonové spínaèe) a ujistìte 
se, ˜e není mo˜né ho náhodnì zapnout èi zapojit.

• Zavøete plynový kohout pøed kotlem.
• V pøípadì nutnosti a podle zásahu, který je tøeba provést 

zavøete uzavírací ventily na výstupu a návratu vytápìcího 
systému a vstupní ventil na studenou vodu.

• Sejmìte èelní plášť zaøízení.

Po dokonèení èinností spojených s údr˜bou v˜dy proveïte 
kroky uvedené zde ní˜e:

• Otevøete výstup a zpátečku vytápìní a vstupní ventil 

studené vody (pokud byly døíve uzavøeny).
• Odvzdušnìte a v pøípadì nutnosti obnovte tlak v topném 

systému na hodnotu 0,8/1,0 bar.
• Otevøete uzavírací plynový ventil.
• Pøipojte zaøízení k elektrické síti a zapnìte síťový spínaè.

• Zkontrolujte tìsnost zaøízení jak na stranì plynu, tak na 
stranì vody.

• Nasaïte zpìt èelní plášť zaøízení.
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16

8

3 2

4

5

7

Doporu ené innosti spojené s údr bouč č ž Kontrola 
ka d  rokž ý

Kontrola 
ka dé 2 rokyž

Kontrola těsnosti vodovodních dílů 

Kontrola těsnosti plynového zařízení 

Kontrola bezpečnostních zařízení vody a plynu 

Čištění spalovacího okruhu tělesa/výměníku 

Čištění hořáku a kontrola účinnosti zapalování 

Čištění větráku 

Kontrola účinnosti ventilátoru

Kontrola průtoku plynu a případného nastavení 

Kontrola spalinového potrubí 

Kontrola TUV

Rozbor spalování 

Kontrola funkčnosti výměníku užitkové vody (pouze verze „C“) 

Kontrola účinnosti elektrických a elektronických komponent Čištění 

sifonu vypouštění kondenzátu a kontrola správného odvodu

NEBEZPEÈÍ!
Je naprosto nezbytné provést výmìnu
tìsnìní pøi ka˜dém zásahu spojeném s
kontrolou a/nebo údr˜bou tìlesa/vý-
mìníku.
Pøi zpìtné montá˜i rozvadìèe pevnì
køí˜ovì utáhnìte matice pomocí dyna-
mometrického klíèe nastaveného na 10
Nm (1 kgm).

Pøíklad postupu køí˜ového utahování rozvadìèe

Rozvadìè 

Tìsnìní

Hoøák

Tìleso
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KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

00000

Kotel disponuje integrovaným diagnostickým systémem, kte-
rý v pøípadì poruchy funkce umo˜òuje okam˜ité zjištìní typu 
poruchy díky kombinaci rùzných LED diod (blikajících/svítících/ 
zhasnutých) na ovládacím panelu.
Ní˜e uvádíme známé chybové kódy.

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

1111166666

Senzor návratu
Popis: 

Pøerušení nebo zkrat senzoru zpátečky.

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

0303030303

Provozní parametry
Popis: 
Provozní parametry poškozeny elektromagnetický-
mi ruchy.

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

2121212121

Nedostateèný obìh vody
Popis: 
K této poruše dochází, kdy˜ teplotní rozdíl mezi sen-
zorem nábìhu a senzorem návratu je vìtší ne˜ 35°C. 
Zmizí, kdy˜ je rozdíl menší ne˜ 25°C.

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

0404040404

Chyba regulace rychlosti ventilátoru
Popis: 
Ventilátor nedosahuje po˜adované rychlosti.

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

0606060606

Nadmìrnì vysoká teplota výmìníku
Popis: 
Aktivuje se, kdy˜ je nábìhová teplota v re˜imu ohøe-
vu u˜itkové vody vyšší ne˜ 89°C (vyšší ne˜ 92 v 
re˜imu vytápìní).
Kód zmizí v pøípadì, ˜e je teplota v re˜imu ohøevu 
u˜itkové vody ni˜ší ne˜ 75°C (ni˜ší ne˜ 80 v re˜imu 
vytápìní).

Tyto kódy se dìlí na 3 skupiny, z nich˜: 
- 1. skupina je signalizována, ale provoz kotle je pra-

videlný, 
- 2. skupina hoøák je automaticky deaktivován 
-    3. skupina hoøák je automaticky deaktivován a pro rese-

tování kotle je nutné ho odojit od napìtí.

1° SKUPINA

2° SKUPINA

Blikající dioda led Svítící dioda led Zhasnutá dioda led

5 CHYBOVÉ KÓDY

Absence detekce plamene
Popis: 
Nedošlo k detekci plynu nebo ionizaèní elektroda 
je vadná.
Odblokujte kotel tlaèítkem odblokování.
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KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

0909090909

Mráz
Popis: 
Došlo ke zjištìní zamrznutí výmìníku. Pokud senzor 
vytápìní namìøí teplotu ni˜ší ne˜ 2°C, dojde k za-
blokování zapálení hoøáku, dokud senzor nenamìøí 
teplotu vyšší ne˜ 5°C.

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

1111100000

Bezpečnostní termostat
Popis: 
Bylo zjištìno, ˜e teplota ve výmìníku pøekraèuje 
100°C.
Je mo˜né ho resetovat stiskem tlaèítka reset 
(v pøípadì, ˜e je limitní termostat vypnut).

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

1111133333

Senzor teploty teplé u˜itkové vody
Popis: 
Pøerušení nebo zkrat senzoru u˜itkové vody.

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

1111144444

Senzor teploty vytápìní
Popis: 
Pøerušení nebo zkrat senzoru vytápìní

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

1 11 11 11 11 1

Parametry továrního nastavení
Popis: 
Tovární parametry poškozeny elektromagnetickými 
rušením.
Resetujte parametry dálkovým ovladaèem.

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

1111199999

Nesprávná detekce plamene
Popis: 
Detekce plamene se zhasnutým hoøákem.

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

1111122222

Vnitøní porucha
Popis: 
Vnitøní porucha modulaèní karty.

3° SKUPINA

KÓDY ZOBRAZITELNÉ NA 
ÈASOVÉM TERMOSTATU
RYCHLOREGULÁTORU

0808080808

Nedostatek vody
Popis: 
Nedostateèný tlak vody a následný zásah tlakového 

spínače minimálního tlaku vody.
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