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Pozor, tato pøíruèka obsahuje pokyny urèené výhradnì profesnì kvali-
fikovaným pracovníkùm zodpovídajícím za údr˜bu a instalaci v souladu
s platnými zákony.
U˜ivatel není oprávnìn do kotle zasahovat.
Za škody na zdraví osob, zvíøat a na vìcech zpùsobené nerespektováním
pokynù uvedených v pøíruèkách dodaných spolu s kotlem výrobce nene-
se ˜ádnou zodpovìdnost
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Obecné informace

1.1 - SSYMBOLY POU˜ITÉ 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 POU˜ITÍ PØÍSTROJE

Zaøízení ALKON  B60 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 ˜ád-
nou zodpovìdnost.
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.

1.4 - INFORMACE POSKYTOVANÉ U˜IVATELI

1 OBECNÉ INFORMACE

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.
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1.5 - BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ

POZOR!
Instalace, seøizování a údr˜ba zaøízení musí být provádìny profesnì kvalifikovanými
pracovníky v souladu s platnými normami a naøízeními, proto˜e nesprávná instalace mù˜e
mít za následek škody na zdraví osob, zvíøat a na vìcech, za které výrobce nenese

zodpovìdnost.

NEBEZPEÈÍ!
Práce spojené s údr˜bou nebo opravami kotle musí být svìøeny do rukou profesnì kvalifiko-
vaného pracovníka. 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 obra•te 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 - ŠTÍTEK S TECHNICKÝMI ÚDAJI

Štítek s technickými údaji je umístìn na pravé vnitøní stìnì plátì.

Oznaèení CE

Znaèka CE dokumentuje, ˜e kotle vyhovují:

- Základním po˜adavkùm smìrnice o spotøebièích plynných
paliv (smìrnice 90/396/EHS)

- Základním po˜adavkùm smìrnice o elektromagnetické
kompatibilitì (smìrnice 89/336/EHS)

- Základním po˜adavkùm smìrnice o po˜adavcích na úèin-
nost nových teplovodních kotlù na kapalná nebo plynná
paliva (smìrnice 92/42/EHS)

- Základním po˜adavkùm smìrnice o zaøízeních na nízké
napìtí (smìrnice 73/23/EHS)

LEGENDA:
1 = P.I.N. Identifikaèní èíslo produktu
2 = Typ kotle (pouze v pøípadì kondenzaèního kotle)
3 = (S.È.) Výrobní nebo sériové èíslo
4 = Rok
5 = Model kotle
6 = Schválené typy konfigurace odkouøení
7 = Poèet hvìzdièek (92/42/EHS)
8 = (Pn) Jmenovitý u˜itný výkon
9 = Pcond) U˜itný výkon pøi kondenzaci (pouze u konden-

zaèního kotle)
10 = (D) Mìrný prùtok vody podle EN 625
11 = (Qn) Jmenovitá tepelná kapacita
12 = (Qnw) Jmenovitá tepelná kapacita v re˜imu ohøevu

u˜itkové vody, pokud se liší re˜imu vytápìní a re˜im
ohøevu u˜itkové vody

13 = (NOx) Tøída NOx
14 = (PMS) Maximální tlak v re˜imu vytápìní
15 = (T max) Maximální teplota vytápìní
16 = (PMW) Maximální tlak v re˜imu ohøevu u˜itkové vody
17 = (T max) Maximální teplota ohøevu u˜itkové vody
18 = Spotøeba
19 = Stupeò ochrany
2 0 = Nastaven na plyn typu X
21 = Zemì urèení, kategorie plynu,

tlak plnìní
22 = Místo pro národní znaèky
23 = Identifikaèní kód instituce dohlí˜ející na udìlování znaèky

CE
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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 spínaèe
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 podle pøedpisù a v intervalech pøedepsaných
výrobcem.

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

2          TECHNICKÉ VLASTNOSTI A ROZMÌRY

Kotel ALKON 24/35 B 60 spadá do kategorie zaøízení se 4 hvìzdièkami
v rámci hodnocení úèinnosti podle smìrnice 92/42 EHS a vyhlášky prezidenta
republiky 660; a kromì toho do tøídy 5 úrovnì emisí NOx podle norem EN 297
a 483.

HLAVNÍ PRVKY A VLASTNOSTI
• Hliníkový výmìník/kondenzátor;
• Ohøívaè inox o objemu 60 litrù
• Mikroprocesor pro kontrolu a ovládání
• Expanzní nádoba vytápìní
• Bezpeènostní tlakové relé proti absenci vody v topném okruhu
• Automatický odvzdušòovaè;
• Termostat bezpeènostního limitu;
• Plnicí kohout systému
• Automatické odvzdušòovací ventily
• Sonda NTC nábìhové teploty
• Sonda NTC vratné teploty
• Termohydrometr
• Sifon vypouštìní kondenzátu;
• Ovládací panel se stupnìm ochrany elektrického zaøízení
      IP X4D
• Automatický by-pass vytápìní
• Modulace plamene pøi konstantní úèinnosti v závislosti na pøíkonu
• Regulace vytápìní 30°C - 85°C
• Regulace ohøevu u˜itkové vody: 35°C - 65°C
• Elektronická ochrana proti zamrznutí
• Montá˜ní šablona k pøípravì vodovodních pøípojek.
• Venkovní sonda NTC (volitelnì)
•   Modulaèní termostaty (volitelnì)

Kotel ALKON 24/35 B 60 je topnou jednotkou na plyn se zabudovaným
atmosférickým hoøákem a pøedsmísením zapalovanou elektronicky urèenou
jak pro vytápìní, tak pro ohøev u˜itkové vody s akumulaèním ohøívaèem, o
objemu 60 litrù z nerezové oceli aisi 316 L.

Tento kotel má tepelný výkon 24/35 kW a spadá do kategorie II2H3P,
Spaluje tedy zemní plyn nebo LPG s pøíslušenstvím dodaným pro tento úèel
spoleèností UNICAL

Jedná se o pøístroj se vzduchotìsnou komorou, proto˜e vzduch nezbytný
ke spalování je odebírán z prostoru mimo místnost, kde je kotel instalován.

Nasávání spalovacího vzduchu a výfuk spalin se dìje pomocí systémù pro
odvod souosého typu a oddìleným potrubím.
Tyto systémy nabízejí èetné výhody, mezi které patøí:
- Mo˜nost instalace v místnostech s menšími rozmìry bez nutnosti vìtrání.
- Bezpoèet instalaèních konfigurací v závislosti na vlastno stech zvolené

místnosti.

Kotel ALKON 24/35 B 60 je vybaven veškerými bezpeènostními a kon-
trolními zaøízeními po˜adovanými normami a odpovídá rovnì˜ technickým a
funkèním vlastnostem v souladu se zákonem è. 1083 z 06/12/71 pro bezpeè-
nost a pou ĩtí hoølavého plynu a smìrnicemi zákon è. 10 z 09/01/91, - Smìrnice
o pou í̃vání spotøebièù na plynná paliva 90/396 EHS – smìrnice o po˜adavcích
na úèinnost nových teplovodních kotlù na kapalná nebo plynná paliva 92/42
EHS – smìrnice o elektromagnetické kompatibilitì 89/336 EHS.
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2.2 - ROZMÌRY POHLED SHORA

POHLED ZESPODU

G Pøívod plynu - 3/4''
C Odtok teplé u˜itkové vody  - 1/2''
F Pøívod studené vody - 1/2''
M Nábìh vytápìcího systému - 3/4''
R Návrat vytápìcího systému - 3/4''
Rc    Plnicí kohout
Vsb  Bezpeènostní ventil ohøívaèe 7 bar
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1 Obìhové èerpadlo
2 Sifon
3 Plynový ventil
4 Senzor nábìhu
5 Vzduchotìsná komora
6 Limitní termostat
7 Odvzdušòovací ventil
8 Ohøívaè
9 Expanzní nádoba
10 Plnicí kohout

2.3 -HLAVNÍ KOMPONENTY

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

ALKON 35 B 60

1

2

8

9

10

7

6

5

4
3

1 Obìhové èerpadlo
2 Sifon
3 Plynový ventil
4 Senzor nábìhu
5 Vzduchotìsná komora
6 Limitní termostat
7 Odvzdušòovací ventil
8 Ohøívaè
9 Expanzní nádoba
10 Plnicí kohout



10

Technické vlastnosti a rozmìry

1 By-Pass
2 Expanzní nádoba vytápìní
3 Trojcestný ventil (motorizovaný)
4 Obìhové èerpadlo
5 Odvzdušòovaè
6 Senzor teploty
7 Hliníkový výmìník
8 Zapalovací/detekèní elektroda
9 Ventilátor
10 Premix
11 Limitní termostat
12 Senzor teploty
13 Nerezový ohøívaè o objemu 60 litrù
14 U˜itková expanzní nádoba
15 Regulátor prùtoku
16 Bezpeènostní ventil ohøívaèe
17 Výpustný kohout
18 Plynový ventil

2.4 -VODOVODNÍ OKRUHY

RITORNO MANDATA CALDA FREDDA

4

2

1

3

6

10

9
8

7

11 12

13 14

16
17

15

5

18

GASPLYN

NÁVRAT   NÁBÌH         TEPLÁ      STUDENÁ
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Technické vlastnosti a rozmìry
2.5 -PROVOZNÍ ÚDAJE PODLE UNI 10348

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

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

Tepelná kapacita

Jmenovitý u˜itný výkon

Minimální u˜itný výkon

U˜itná úèinnost pøi jmenovitém zatí˜ení (100%)

Po˜adovaná u˜itná úèinnost (100%)

U˜itná úèinnost pøi 30% zatí˜ení

Po˜adovaná u˜itná úèinnost (30%)

Jmenovitý u˜itný výkon PØI KONDENZACI

Minimální u˜itný výkon PØI KONDENZACI

U˜itná úèinnost pøi jmenovitém zatí˜ení (100%) PØI KONDENZACI

Po˜adovaná u˜itná úèinnost (100%) PØI KONDENZACI

U˜itná úèinnost pøi 30% zatí˜ení PØI KONDENZACI

Po˜adovaná u˜itná úèinnost (30%) PØI KONDENZACI

Poèet hvìzdièek (podle 92/42/EHS)

Úèinnost spalování pøi jmenovitém zatí˜ení (100%)

Úèinnost spalování pøi sní˜eném zatí˜ení

Ztráty na plášti (min.-max.)

(*) Teplota spalin tf-ta (max.)

Hmotnostní prùtok spalin (min.-max)

Pøebytek vzduchu l

Maximální produkce kondenzátu

CO
2 

(min.-max)

CO pøi 0% O
2
 (min.-max.)

NOx (Vá˜ená hodnota podle EN 297/A3+EN 483)

Tøída NOx

Ztráty v komínì s funkèním hoøákem (min.-max.)

Ztráty v komínì se zhasnutým hoøákem (ΔT 30)

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

%
%

ALKON 24 B 60
23,8
22,8
4,0

95,85
95,72

101,02
93,07
24,1
4,62

101,10
92,38

106,01
98,38

4
97,02
98,19

4,02-1,18
61,6

1,58 -10,43
20,57
4,04

9,0 - 9,0
26,72 - 146,94

57,62
5

1,81-2,98
0,515

Kategorie zaøízení

Minimální výkon vytápìcího okruhu (Dt 20 °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 vytápìní

Tlak v expanzní nádobì

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

Minimální tlak okruhu u˜itkové vody

Maximální tlak okruhu u˜itkové vody

Objem ohøívaèe

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  (smíšená)

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

Dostupnost TUV pøi teplotì 45°C v prvních 10 minutách – pøi

teplotì vody nalité do ohøívaèe 60°C a studené vody 10°C (*)

Nastavitelná teplota pøi ohøevu u˜itkové vody

Elektrické napájení Napìtí/Frekvence

Pojistka u napájení

Maximální pøíkon

Stupeò ochrany

Èistá hmotnost

2.6 -HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

l/min
bar
bar
l
°C
°C
l
bar
l
bar
bar
l
l/min.
l/min.
l/min.
l/min.
l/min.
l/min.
l/min.

l
°C
V-Hz
A (F)
W
I P
kg

24 B 60
 II2H3P

2,90
0,5
3

2,4
80
30
7,5
1

139,3
0,5
6,0
60

15,52
12

6,92
7,78
8,89

10,37
12,45

132,69
35-65

230/50
4

152
X4D
64

(*) Smíchaná voda

(*) Teplota prostøedí = 20°C

ALKON

35 B 60
34,5
33,2
5,0

96,31
96,04

100,77
93,56
34,6
5,79

100,42
92,54

105,78
97,95

4
97,19
98,34

7,46-0,87
56,2

2,52 -15,68
25,53
5,55

9,0 - 9,1
21,15 - 118,53

34,83
5

1,66-2,81
0,438

35 B 60
 II2H3P

3,58
0,5
3
3

80
30
7,5
1

172,4
0,5
6,0
60

19,3
15

9,84
11,07
12,65
14,76
17,71

165,43
35-65
230/50

4
163
X4D
67
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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 te-
plotu ni˜ší, ne˜ je bod varu pøi atmo-
sférickém tlaku.

POZOR!
Tato zaøízení jsou navr˜ena výhradnì k
instalaci do vhodných technických pro-
stor. Nemohou být tedy instalována a
provozována 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) Peèlivé vypláchnutí 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
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 zaøí
zení podle zvláštních platných norem a
pøedpisù. Pouze po této kontrole je
mo˜né instalovat spojku 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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3.3 - BALENÍ

Kotle øady ALKON 24/35 B 60 se dodávají kompletnì smon-
tované v robustní 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 zpùsobené 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
- Kovová šablona pro orientaci rozmístìní pøípojek
- Sifon vypouštìní kondenzátu

ROZMÌRY OBALU A B C

ALKON 24/35 B60    675 989 575

C

A

B

3.2 - INSTALAÈNÍ NORMY

Kotel ALKON 24/35 B 60 je topnou jednotkou urèenou pro
kategorii plynu II2H3P.

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
státních norem publikovaných v úøedním listu a rov-
nì˜ pøíslušných technických norem.

Pøi instalaci je nutné dodr˜ovat normy, pravidla a pøedpisy
uvedené ní˜e, které tvoøí jejich typický nicménì ne vyèer-
pávající seznam, pøièem˜ je nutné sledovat vývoj stavu
v daném oboru. Pøipomínáme, ˜e za zákonnou aktuali-
zaci zodpovídají technici povìøení instalací.

Národní zákony pro instalaci:

Kanalizaèní sítì
Normy UNI-CIG 7129

Nekanalizaèní sítì

Normy UNI-CIG 7131
Zákon z 5.03.90 n°46
Vyhláška prezidenta republiky 447/91
Ministerská vyhláška 37 z 22/01/2008

Zákon z 9.01.91 n°10
Vyhláška prezidenta republiky 412/93

Další platná naøízení:
Zákon 1083/71 (ref. Normy UNI pro projektování, instalaci a
údr˜bu).
Ministerská vyhláška 1.12.1975
Ministerská vyhláška 174 - 6 Aprile 2004
UNI 11071: Plynové domácí spotøebièe vybavené konden

zaèními zaøízeními a jim podobná zaøízení.

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 po-
dle aktuálního stavu v daném oboru. To se týká rovnì˜ vodo-
vodního systému, systému odvodu spalin, místnosti instalace
a elektroinstalace.
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ŠABLONA PRO PØÍPOJKY KOTLE

3.4 - UMÍSTÌNÍ KOTLE

Pøi výbìru místa instalace spotøebièe se øiïte násle-
dujícími bezpeènostními pokyny:
- Umístìte spotøebiè v místnosti chránìné pøed mrazem.
- V místnostech s agresivními výpary a prachem musí zaøí-

zení pracovat nezávisle na vzduchu v místì instalace.
- Nepou˜ívejte a neskladujte výbušné a snadno zápalné

látky (napø. benzin, barvy, papír) v místnosti, kde je zaøí-
zení instalováno.

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

- Stìna, respektive zeï musí být z nehoølavého materiálu.
- Ponechte u ka˜dé strany zaøízení 100 mm tak, abyste usna-

dnili pøípadné práce spojené s údr˜bou.

Ka˜dé zaøízení je vybaveno pøíslušnou kovovou „ŠABLONOU“,
která po upevnìní na stìnu zvolenou k instalaci pomocí
hmo˜dinek a šroubù umo˜òuje:
- povìšení kotle.
- oznaèit pøesný bod, kde se budou nacházet pøípojky

pro:
• pøívod plynu
• pøívod studené vody
• odtok teplé vody
• nábìh vytápìní
• návrat vytápìní

M = Nábìh systému 3/4"
C = Teplá voda 1/2"
G = Plyn 3/4"
F = Studená voda 1/2"

156

S-C

237

S-R

ALKON  24 B 60 ALKON  35 B 60

CM

199 190

90 FR G

600

140,568 68 117 59 147,5

290

50

78
0 88

4

65

58

120120

CM

199 190

90 FR G

600

140,568 68 117 59 147,5

290

50

78
0 88

4

65

43

120120

R = Návrat systému 3/4"

S-C = Vypuštìní kondenzátu 32

S-R = Výtok bezpeènostního ventilu
vytápìní
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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.

Pøipomínáme, ˜e vzhledem k tomu, ˜e se
jedná o kondenzaèní kotel, musí být
pou˜it vhodný systém pro odvod kouøe.

3.5 - MONTÁ˜ KOTLE

Pøed pøipojením kotle zajistìte, aby profesnì kvalifikovaný pracovník:
a) peèlivì vyèistil potrubí vhodným prostøedkem za úèe lem
odstranìní kovového odpadu vzniklého pøi zpraco vání 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 spojku mezi kotlem a komínem/kouøo-
vodem.

Za úèelem ochrany u˜ivatele pøed
mo˜ným únikem plynu se doporuèuje in-
stalovat dozorový a ochranný systém
tvoøený zaøízením na detekci únikù plynu
napojeného na uzavírací elektroventil na
pøívodním potrubí plynu.

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

Je vhodné se øídit „Obecnými normami pro instalaci“ uvedený-
mi ve smìrnicích UNI 7129, UNI 7131 a UNI 11137-1.

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.

Pøed zapojením zaøízení musí být systém odzkoušen pomocí
vzduchu nebo inertního plynu o tlaku nejménì 100 mbar.

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. V prùbìhu 2.
ètvrthodiny od poèátku zkoušky tlakomìr nesmí ukazovat
˜ádný pokles tlaku. Pøípadné netìsnosti musí být vyhle-
dány pomocí saponátového nebo podobného roztoku a
odstranìny.  Nevyhledávejte nikdy úniky plynu s otevøeným
plamenem.

Pøi montá˜i kotle:
- Upevnìte kovovou šablonu na stìnu.
- Urèete umístìní otvorù pro upevnìní konzoly.
- Umístìte pøípojky k pøipojení pøívodního plynového potrubí,
pøívodního studenovodního potrubí, výstupu teplé vody,
nábìhu a návratu vytápìní, vývod bezpeènostních a/nebo kon
denzaèních ventilu k šablonì (spodní èást).
- Zavìste kotel na opìrnou konzolu.

3.6 - PØIPOJENÍ PLYNU

POZOR!
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-
fiko vaného pracovníka.
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Pøi dimenzování potrubí vytápìcího okruhu je nutné vzít
v úvahu tlakové ztráty zpùsobené radiátory, pøípadnými ter-
mostatickými ventily, uzavíracími ventily radiátorù a vlastní
konfigurací systému.

Potrubní trasa musí být koncipována s maximální obezøetno-
stí, aby se zabránilo vzduchovým vakùm a usnadnilo souvi-
slé odplynìní zaøízení.

Veškerá vodovodní a vytápìcí potrubí
nesmí být nikdy pou˜ita jako uzemnìní
elektrického nebo telefonického zaøí-
zení. K tomuto úèelu jsou naprosto ne-
vhodná. V krátkém èase by mohly vznik-
nout škody na potrubí, kotli a radiáto-
rech.

Výtok bezpeènostního ventilu
K bezpeènostnímu ventilu vytápìní pøiveïte odtokovou hadi-
ci 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.

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.

Nábìh a návrat vytápìcího systému musí být pøipojeny k pøí-
slušným pøípojkám o rozmìru 3/4" kotle M (nábìh) a R (návrat)
jak je uvedeno na stranì 14.

GRAF DOSTUPNÉHO VÝTLAKU PRO INSTALACI  (ALKON 35 B 60)
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Tlak v vodovodní síti musí být mezi 1 a 3
bar (v pøípadì vyšší hodnoty tlaku insta-
lujte 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 v˜dy doporuèuje.

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

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 14.

Vstup studené vody 9°C
Odbìr 12 litrù/min
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3.9 - 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”.

POZOR!
Pøed tím, ne˜ zaøízení uvedete do provozu,
doporuèujeme provést následující:
- zkontrolovat, zda je sifon správnì namon-
tován
- naplnit sifon a zkontrolovat, zda je kon-
denzát 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
(UNI 11071), jmenovitì pøedevším:

- zabraòte pou˜ití kondenzátu vytvoøeného spotøebièem;
- musí být opatøeno sifonem (dodaných spolu s kotlem)

- musí být bez zaškrcení;
- musí být vytvoøeno pod spodním vodièem 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 odolných
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
- Polyetylen (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

Výstup kondenzátu,
hadice k pøipojení do
kanalizace.
Nechejte vyènívat
umìlohmotnou trubku
v zadní èásti kotle „S“

str. 14.

Vstup
kondenzátu z

výmìníku Vstup
kondenzátu z

kouøovodu

A

B
B

A

ALKON 35 B 60ALKON 24 B 60

Vstup
kondenzátu z

výmìníku
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3.10 - PØIPOJENÍ POTRUBÍ PRO ODVOD
SPALIN

Pøi zapojování potrubí pro odvod spalin je nutné se øídit mí-
stními a národními normami (viz normy UNI-CIG 7129 bod 4 a
UNI-CIG 7131 bod 5, UNI 11071).

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

V pøípadì výmìny kotle V˜DY vymìòte také spali-
nové potrubí.

Kotel je homologován pro následující výfukové konfigurace:

C 1 3 Kotel uzpùsobený k pøipojení k horizontálním sacím a
výfukovým koncovkám vedoucím ven souosým potrubím nebo
zdvojeným potrubím. Vzdálenost mezi potrubím pøívodu vzdu-
chu a potrubím odvodu kouøe musí být minimálnì 250 mm a
obì koncovky 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 potrubím nebo
zdvojeným potrubím. Vzdálenost mezi potrubím pøívodu vzdu-
chu a potrubím odvodu kouøe musí být minimálnì 250 mm a
obì koncovky musí být umístìny na ploše o délce strany 500
mm.

C 4 3 Kotel uzpùsobený k pøipojení ke sbìrnému kouøové-
mu tahu se dvìma potrubími, jedním pro sání spalovacího
vzduchu a druhým pro odvod spalin, souosým nebo pomocí
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.

C 8 3 Kotel uzpùsobený k pøipojení ke koncovce pro odbìr
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 pøí-
mo 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 prodávaného
oddìlenì.
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Typ C33
Maximální povolená délka souosého vertikálního potrubí je
5 metrù vèetnì koncovky (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%

KIT5810C
KIT5800C

KIT5740C
00360674

KIT5820C

00361334

371

ODVOD KOUØE Ø 80 mm S ODSÁVÁNÍM VZDUCHU V MÍSTNOSTI – Instalace typu
B23
Maximální povolená tlaková ztráta výfukového po-
trubí o prùmìru Ø 80 je 60 Pa, maximální délka
výfukového potrubí je 30 metrù.

Pro tento typ instalace musí být pou˜it jednotlivý
kouøovod, èili kotel musí mít nezávislý odvod spa-
lin.

KIT5800C

257 (24 kW)
242 (35 kW)
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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%

KIT5730C

KIT5820C

00361334

00360357

00361256

00361334

22
0

257 (24 kW)
242 (35 kW)

372
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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 60 Pa.

Umístìní dvou koncovek na protilehlé
stìny není pøípustné.

Maximální ztráta 60 Pa zahrnuje ztráty
zpùsobené:
1 ROZDVOJKOU +
2 KOLENY S VELKÝM POLOMÌREM +
1 VÝFUKOVOU KONCOVKOU +
1 NASÁVACÍ KONCOVKOU

00361435

KIT5770C

KIT5780C

TSC0130C
a

TSC0150C

120

Ø 80

18
5 

m
in

 
21

0 
m

ax
 

257 (24 kW)
242 (35 kW)

372
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Pøíklad è.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 è.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 è.1

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

PØÍKLADY ODVODU SPALIN ODDÌLENÝM POTRU-
BÍM 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 è. 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 hodnotu 60 Pa.
Pøíklad è. 1

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 M o prùmìru Ø 80 F Ø60 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 pøipa-

dá tlaková ztráta 8 Pa

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

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

00361435  

00360360

00360351

00360352

00360353 00360355

00360353 00360354

00360351

00361435 

00360360

00360351
00360355 00360352

00360353

00360356

KIT5790C
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Pøístup k napájecím svorkovnicím a externím
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.

3.11 - 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 praco-
vníkem zkontrolovat, zda elektrické zaøízení odpovídá maxi-
málnímu pøíkonu kotle uvedenému na štítku. Pøedevším se
ujistìte, ˜e je prùøez kabelù zaøízení vhodné 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 ener-
gie, 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 3.12 str. 29).

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

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 panelu.
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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 nábìhu na zákla-
dì zmìn venkovních podmínek.
Je proto nutné nakonfigurovat klimatickou køivku.
Køivka se „vykreslí“ nastavením maximální plánované teploty
nábìhu a minimální plánované teploty:  první hodnota je zvo-
lena v kotli (na ovládacím panelu prvek „B“ max. 80 °C), za-
tímco druhá hodnota je nastavena na 30°C (MINIMÁLNÍ TE-
PLOTA 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 te-
plota se samozøejmì v jednotlivých zónách liší a mìní se na
základì klimatických vlastností místa instalace (odpovídá mi-
nimální plánované teplotì).   Minimální nábìhová teplota (HL)
je naopak pøidìlena kotlem automaticky ve vztahu k venkovní
teplotì + 20 °C.
Po nastavení tìchto parametrù kotel zvolí nábìhovou teplotu
na klimatické køivce na základì snímání venkovní sondy.

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

Následnì je potøeba sladit maximální teplotu nábìhu s mini-
mální 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 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.

Pozor, kontakty jsou pod sí•ovým napìtím,
pou˜ívejte pouze termostaty, které umo˜òují
pøipojení k napìtí do hodnoty 250 VAC.

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 RT/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 svorkovni-
ce 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

RT/OT

POZOR!
Modulaèní termostaty musí dodat spoleè-
nost Unical.
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Pøíklad elektrického zapojení zónových systémù

UPOZORNÌNÍ: Svorky 3 a 4 ve sché-
matu se vztahují k vnitønímu dorazu
ventilu, kdy˜ je v poloze „nízká te-
plota“.

Mikrospínaè na trojcestném ventilu se zavøe
s po˜adavkem termostatu kdy˜ odklánìcí ventil do-
sáhne polohy “nízká teplota” a vyšle po˜adavek kotli.

Odklánìcí trojcestný ventil musí pou˜ít kontakt kon-
ce dráhy pro simulaci takovéhoto po˜adavku.

Pøi uzavøení kontaktu termostatu (On-Off) trojcestný
ventily otevøe vysokoteplotní zóny a zavøe nízkote-
plotní zónu (øízenou rychloregulátorem).

Pøi uzavøení kontaktu termostatu (On-Off) trojcestný
ventily otevøe vysokoteplotní zóny a zavøe nízkote-
plotní zónu (øízenou rychloregulátorem).

M
3

Náb hě

Návrat 

L

N

TA

4

Venkovní vedení

KE SVORKÁM 3 A 4 KONEKTORU Y2

Zóna vysoké tepl.Zóna nízké tepl.

M
3

Náb hě

Návrat 

L

N

TA

4

Venkovní vedení

KE SVORKÁM 3 A 4 KONEKTORU Y2

Zóna vysoké tepl.Zóna nízké tepl.

M
3

Náb h kotleě

Návrat kotle

Y1Y2

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

1
0

2 3

24

18 6

12

Rychloregulátor
(kontrola zóny
vysoké teploty)

L

N

Pokojový termostat
(kontrola zóny
vysoké teploty) 

ON
OFF

4

Venkovní vedení

Zóna vysoké tepl.Zóna nízké tepl.
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3.12 - SCHÉMATA PRAKTICKÉHO ZAPOJENÍ

LEGENDA
A1...A8 = SERVISNÍ KONEKTORY
E.ACC. = ZAPALOVACÍ / DETEKÈNÍ ELEKTRODA
PR = ÈERPADLO OHØEVU U˜ITKOVÉ VODY
PS = ÈERPADLO U˜ITKOVÉ VODY
SPI = SENZOR TLAKU V SYSTÉMU
SR = SONDA VYTÁPÌNÍ
SRR = SONDA NÁVRATU VYTÁPÌNÍ

SS = U˜ITKOVÁ SONDA
TL = LIMITNÍ TERMOSTAT
VG = PLYNOVÝ VENTIL
VM = MODULAÈNÍ VENTILÁTOR
Y1..Y3 = VYSOUVACÍ KONEKTORY

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.

TL

SS

SRR

SR

DK

P

MDV

230  V  - 50 Hz
Bipolární All-int
 Gen. za ízení
(instalatér)

ř

E.ACC./RIL.

ŽL ./Z EL .

HN�DÁ

Č E RNÁ

ORANŽOVÁ

MODRÁ

MODRÁ

BÍLÁ

HN�DÁ

BÍL Á

BÍL Á

ZELE NÁ

ZELE NÁ

Č E RNÁ

BÍL Á
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D
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N
Á
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D
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Á

H
N

�
D

Á

HN�DÁ

MODRÁ

Č E RVENÁ

BÍL Á

ZELE NÁ

VYTÁP�NÍ

UŽITKOVÁ VODA

Poznámka: Obrázky uvedené ve schématu
praktického zapojení jsou pouze orientaèní.
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3.13 - PLNÌNÍ ZAØÍZENÍ

Pozor!
Nemíchejte vodu pou˜ívanou k vytápìní
s nevhodnými nemrznoucími kapalina-
mi nebo antikorozními látkami v ne-
správných koncentracích! Mohou poško-
dit tìsnìní a zvýšit provozní hluènost.
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.

POZNÁMKA!
Bezpeènostní tlakové relé 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.
Termomanometr 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 pou˜itím hlavního spínaèe mu-
síte provést odblokování podle následujícího po-
stupu:
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.

- zavøete odvzdušòovací ventily radiátorù okam˜itì poté,
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.

Plnicí kohout
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3.14 - 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 UNI 7129 a 7131 u plynové
èásti a normám CEI 64-8 a 64-9 u èásti elektrické;

- je spalovací vzduch nasáván a spaliny odvádìny
správným zpùsobem podle naøízení platných norem (UNI
7129/7131);

- je systém plynového napájení dimenzován na nezbytný
prùtok 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 pøípadná hradítka systému otevøena;

- pou˜itý plyn odpovídá nastavení kotle: v opaèném pøípa-
dì proveïte nastavení; tuto operaci musí provést kvali-
fikovaný technik podle platných norem;

- jsou pøívodní plynové kohouty otevøeny;

- zkontrolujte tìsnost plynového okruhu;

- je zapnut hlavní spínaè;

- bezpeènostní ventil systému na kotli není zablokován a je
napojen na kanalizaèní odpad;

- je sifon pro odtok kondenzátu naplnìn vodou;

Nebezpeèí!
Pøed uvedením zaøízení do provozu
naplòte sifon plnicím otvorem a zkon-
trolujte, 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.

- nedochází k únikùm vody.

- jsou zajištìny podmínky pro vìtrání a minimální vzdále-
nosti 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
U˜IVATELE”.

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

U˜IVATELE“ 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.

• Pamatujte si, ˜e je povinné provádìt pravidelnou údr˜bu
zaøízení jednou roènì a analýzu spalování ka˜dé dva roky
(v souladu se státní legislativou).

• 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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3.15  - 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 zásuvky nasávací/výfukové koncovky.

- 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 mi-
nimální 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 uve-
dených v tabulce “Hodnoty tlaku trysek”.

- Hodnotu v pøípadì potøeby upravte otoèením regulaèního
šroubu ‘’A’’ DOPRAVA pro sní˜ení nebo DOLEVA pro
zvýšení.

3 sek.
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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
 nastavit s mimoøádnou pozorností

podle hodnot v tabulce.

- Zavøete pomocí pøíslušného uzávìru C zásuvku výfuku
spalin sací/výfukové koncovky.

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 7 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.

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

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

min max

Rychlost
ventilátoru
(ot./min.)

Typ
plynu

Tlak
napájení
(mbar)

Min.
spotøeba

Max.
spotøeba

min max

Clona
kolektoru
(Ø poèet
otvorù)

Tryska
smìšo-

vaèe
(Ø mm)

clona
výfuku
spalin
(Ø mm)

Hladiny
CO2 (%)

Zemní plyn (G20)

Propan (G31)

Výkon pøi
spuštìní %

Zemní plyn (G20)

Propan (G31)

ALKON  24 B60 - Hoøák typ A viz str. 39

9,0

10,2

7000

7000

20

50
0,45 m³/h

0,33 kg/h

 2,52 m³/h

1,85 kg/h

1400

1500

8,6 x 9

9 x 6

9,0

10,8

5,6

5,6

-

-

10

20

ALKON  35 B60 - Hoøák typ A viz str. 39

9,0

10,0

6700

6400

20

50
0,58 m³/h

0,43 kg/h

 3,65 m³/h

 2,68 kg/h

1200

1200

-

-

9,0

10,2

5,6

5,6

-

-

40

40

ALKON  24 B60 - Hoøák typ U viz str. 39

9,0

10,2

7000

7000

20

50
0,45 m³/h

0,33 kg/h

 2,52 m³/h

1,85 kg/h

1700

1600

8,6 x 8

8,6 x 8

9,0

10,5

5,6

5,6

-

26

5

5

ALKON  35 B60 - Hoøák typ U viz str. 39

9,0

10,4

6800

6800

20

50
0,58 m³/h

0,43 kg/h

 3,65 m³/h

 2,68 kg/h

1400

1400

-

9,6 x 10

9,1

10,7

5,6

5,6

34

34

50

5

Zemní plyn (G20)

Propan (G31)

Zemní plyn (G20)

Propan (G31)
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3.16 -  ZMÌNA VÝKONOVÉHO PÁSMA

Je mo˜né maximální tepelnou kapacitu regulovat omezením
otáèek ventilátoru.
S “Rychloregulátorem” parametr FHCH:
ot./min. x 10 napø. 70 = 7000 ot./min.

Pø.:
Alkon 24 B60
v pøípadì parametru FHCH nastaveného na 50 ot./min. bude
odpovídající maximílní tepelný výkon 16,4 kW.

Pø.:
Alkon 35 B60
v pøípadì parametru FHCH nastaveného na 50 ot./min. bude
odpovídající maximílní tepelný výkon 24,3 kW.
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Vztah mezi teplotou (°C) a jmenovitým odporem (Ohm) sondy
vytápìní SR a sondy ohøevu u˜itkové vody SS

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) A SONDÌ OHØEVU
U˜ITKOVÉ VODY (SS)

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

Kontrola a údr˜ba provádìné podle pro-
fesních zásad a v pravidelných interva-
lech a také pou˜ití výhradnì originál-
ních 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 asistenèním centrem 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 sku-
teèného stavu od stavu optimálního. Údr˜ba obvykle zahr-
nuje èištìní, nastavení a pøípadné výmìnu jednotlivých kom-
ponent kotle podléhajících opotøebení.

Tyto intervaly údr˜by stanoví specialista na základì stavu zaøí-
zení ovìøeného v rámci kontroly.

Pro lepší provoz vašeho zaøízení jsou v tabulce na stranì 33
uvedeny „doporuèené zákroky údr˜by“.

4
KONTROLA A

ÚDR˜BA
Pokyny pro kontrolu a údr˜bu

Aby byla zajištìna dlouhodobá funkè-
nost vašeho zaøízení a nemìnil se stav
sériového homologovaného produktu,
musí být v˜dy pou˜ity originální náhra-
dní 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 pláš• zaøízení.

Po dokonèení èinností spojených s údr˜bou v˜dy proveïte
kroky uvedené zde ní˜e:
• Otevøete nábìh a návrat 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 sí•ový spínaè.
• Zkontrolujte tìsnost zaøízení jak na stranì plynu, tak na

stranì vody.
• Nasaïte zpìt èelní pláš• zaøízení.
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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).
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3 2
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7

Pøíklad postupu køí˜ového utahování roz-
vadìèe Alkon 24 B60

Doporu ené innosti spojené s údr bouè è ž ka d rokžý
Kontrola

ka dé 2 rokyž
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IDENTIFIKACE TYPU POU˜ITÉHO HOØÁKU.

V pozici (5) S.N° (str. 5) v tabulce technických dat

tøetí pozice udává typ hoøáku, bìhem regulace postupujte dle hodnot
pøiøazených v tabulce na str. 35

08A............ 08U............

ALKON 24 B60 - Hoøák typ U

ALKON 35 B60 - Hoøák typ U

ALKON 24 B60 - Hoøák typ A

ALKON 35 B60 - Hoøák typ A

Rozvadìè

Tìsnìní

Hoøák

Tìleso

Rozvadìè

Tìsnìní

Hoøák

Tìleso

Rozvadìè

Tìsnìní

Hoøák

Tìleso

Rozvadìè

Tìsnìní

Hoøák

Tìleso



38

Chybové kódy

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 návratu.

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

resetování 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, ionizaèní elektroda je va-
dná.
Odblokujte kotel tlaèítkem odblokování.
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Chybové kódy

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

Limitní 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.

CODICE VISUALIZZABILI
SU CRONOTERMOSTATO

REGOLAFACILE

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
relé minimálního tlaku vody.







PROHLÁŠENÍ O SHODÌ

se sídlem v Castel d’ Ario (MN) - via Roma, 123
jako˜to výrobce plynových kotlù øady

AG s.p.aSpoleènost

ALKON

PROHLAŠUJE,

jsou vybaveny veškerými bezpeènostními a kontrolními prvky vy˜adovanými platnými normami v daném odvìtví
a svými funkèními a technickými vlastnostmi splòují pøedpisy následujících norem:

UNI EN 483

UNI EN 625
(Tam, kde je to mo˜né)

Dir. 73/23/CEE

Dir. 89/336/CEE

Kotle pro vytápìní vyu˜ívající plynná paliva -
Kotle typu C se jmenovitým tepelným výkonem nepøesahujícím 70 kW

Plynové kotle na ústøední vytápìní – Zvláštní pøedpisy pro ohøev u˜itkové
vody u kombinovaných kotlù se jmenovitým výkonem nepøesahujícím
70 kW.

Smìrnice o zaøízeních na nízké napìtí

Smìrnice o elektromagnetické kompatibilitì

Castel d’ Ario, 10. kvìtna 2007

Unical AG s.p.a.

Kromì toho jsou oznaèe-
na

Spoleènost Unical AG  s.p.a. ODMÍTÁ nést jakoukoliv zodpovìdnost za škody na zdraví osob, zvíøat nebo na vìcech zpùsobených
v dùsledku porušení spotøebièe neoprávnìnými tøetími stranami nebo nesprávnou instalací nebo nedostateènou èi nesprávnou
údr˜bou nebo opravami.

Direttore Tecnico
Dino Lanza

PIN   n° 1312BS5088

Dir. 92/42/CEE Smìrnice o po˜adavcích na úèinnost nových teplovodních kotlù na ka-
palná nebo plynná paliva

Dir. 90/396/CEE Smìrnice o spotøebièích plynných paliv

UNI EN 677 Kotle na ústøední vytápìní spalujícími plynná paliva.
Zvláštní po˜adavky pro kondenzaèní kotle se jmenovitým tepelným výko-
nem nepøesahujícím 70 kW

Výše uvedená zaøízení splnila parametry energetické úèinnosti odpovídající 4 hvìzdièkám
podle Smìrnice o po˜adavcích na úèinnost nových teplovodních kotlù na kapalná nebo
plynná paliva 92/42/EHS homologaèního orgánu CERTIGAZ.

ẽ všechny modely øady: ALKON 24 B 60 - ALKON 35 B 60





Spoleènost Unical odmítá jakoukoliv zodpovìdnost za mo˜né nepøesnosti v dùsledku chyb v pøepisu nebo tisku. Vyhrazuje si
rovnì˜ právo provést na svých výrobcích bez pøedchozího upozornìní jakékoliv zmìny, které bude pova˜ovat za nezbytné nebo
u˜iteèné, bez zásahu do jejich základních charakteristik.

   AG S.P.A.
46033 casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - fax 0376/660556

www.unical.ag - info@unical-ag.com


