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Obsah

1 - SYMBOLY 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 výro-
bek a ˜ivotní prostøedí

NEBEZPEÈÍ!
Vá˜né nebezpeèí pro
zdraví a ˜ivot

2 - ØÁDNÉ POU˜ITÍ 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.

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.
•    Pou˜itím modulaèního pokojového termostatu se sní˜í nebezpeèí vzniku nánosù vodního kamene.
•    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
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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 vlastníko-
vi a/nebo instalatérovi.

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

4 - INFORMACE POSKYTOVANÉ U˜IVATELI (INSTALATÉREM)

5 - BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ

POZOR!
Instalaci, seøizování a údr˜bu zaøízení musí provádìt profesnì kvalifikovaný pracovník ve shodì s platný-
mi 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!
NIKDY se sami nepokoušejte provádìt na kotli údr˜bu a opravy.
Jakýkoliv zásah musí být proveden profesnì kvalifikovaným pracovníkem povìøeným spoleè-
ností Unical; doporuèuje se uzavøít smlouvu o údr˜bì.
Nedostateèná nebo nepravidelná údr˜ba mù˜e ohrozit provozní bezpeènost zaøízení a zpùsobit 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

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 specializovanou firmu.

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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Návod k pou˜ití pro U˜ivatele

6 - NÁVOD K POU˜ITÍ

6.1 - OVLÁDACÍ PANEL

A = Regulátor teploty teplé u˜itkové vody
B = Voliè re˜imu Zima/Léto + Regulátor vytápìní
C = Kontrolka napájení (Zelená)
D = Kontrolka provozu v re˜imu vytápìní (Zelená)

Voliè re˜imu Zima/Léto + Regulátor vytápìní

Pomocí tohoto ovládacího prvku je mo˜né
zvolit provozní re˜im:
- Léto (pouze ohøev u˜itkové vody)
- Zima (ohøev u˜itkové vody a regulace te-
ploty vytápìní)

V pøípadì, ˜e je ovládací prvek v poloze

  Léto), znamená to, ˜e je vytápìní vyp-

nuto; pøesto zùstává aktivní funkce chránící
pøed zamrznutím.

V pøípadì, ˜e je ovládací prvek v poli
uvedeném po stranì, kotel je v re˜imu
“zima” a reguluje teplotu vody ve vytá-
pìcím okruhu.
Rozsah nastavení je mezi minimem
30°C a maximem 80°C

E = Kontrolka funkèního hoøáku (Zelená)
F = Funkce “RIRA”
G = Tlaèítko odblokování/kalibrace
H = Kontrolka zablokování (Èervená)
I = Termomanometr

MAX

M
IN

SERVICE:

MAX

B

C

A

D E HG I

L

Regulátor teploty teplé u˜itkové vody

Pomocí tohoto ovládacího prvku je mo˜né
aktivovat pøípravu ohøívaèe a regulovat te-
plotu odbìru teplé u˜itkové vody:

V pøípadì, ˜e je ovládací prvek v poli
uvedeném po stranì, je mo˜né regulo-
vat teplotu teplé u˜itkové vody. Rozsah
nastavení je mezi minimem 25°C a ma-
ximem 60°C.

Pokud je otoèný voliè v poloze,          okruh
ohøevu u˜itkové vody není v provozu (v

takovém pøípadì není u˜itková voda ohøívána).
Pokud je mezitím otoèný voliè (A) v poloze (A)         aktivuje se
funkce ochrany zásobníku vody pøed mrazem.

POZOR!
Stiskem tlaèítka ‘’L’’ se rozsvítí vedlejší kontrolka
led, ale ˜ádná funkce nebude aktivována, pak
opakovaným stiskem tlaèítka kontrolku zhasne-
te.

MAX

MAX
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Návod k pou˜ití pro U˜ivatele

Stiskem tohoto tlaèítka se aktivuje funkce
„kalibrace“, kotel je spuštìn na maximální
(nebo minimální) výkon tak, aby bylo
mo˜né provést operace spojené s nasta-
vováním a analýzou spalování.

Po stisknutí tohoto tlaèítka alespoò na 3
sekundy bude kotel pracovat v re˜imu vytá-
pìní na maximální výkon (kontrolka D =
bliká a kontrolka E = svítí).

Opìtovným krátkým stisknutím tlaèítka (< 3
sek.) kotel bude pracovat na minimální
výkon. (obì kontrolky D i E blikají).

Funkce „kalibrace“ bude aktivní na 15 mi-
nut.

Funkci „KALIBRACE“ deaktivujete pøed vypršením výše uve-
dené doby stisknutím tlaèítka odblokování/kalibrace „G“ na
tøi vteøiny.

Termomanometr

Umo˜òuje zobrazení:
-umo˜òuje nastavit nábìhovou teplotu
okruhu vytápìní na horní stupnici.
-tlak vody v topném okruhu na spodní
stupnici.
Je-li tlak ni˜ší ne˜ 0,7 bar, je nutné pro-
vést obnovení správné hodnoty tlaku po-
mocí plnicího ventilu systému. Tato ope-
race musí být provedena za studena.

Kontrolka napájení

Tato kontrolka signalizuje, ˜e je kotel pøipojen
k elektrickému napájení.

Kontrolka provozu v re˜imu vytápìní

Tato kontrolka se rozsvítí v pøípadì po˜adavku na
vytápìní. Pokud ve stejné dobì dojde k po˜adavku
na ohøev u˜itkové vody, kontrolka se vypne.

Kontrolka aktivního hoøáku

Tato kontrolka signalizuje, ˜e je hoøák zapálen jak
v pøípadì po˜adavku na vytápìní, tak na ohøev u˜itkové
vody.

Kontrolka zablokování

Funkcí této kontrolky je signalizovat zásah bezpeènostního
zaøízení hoøáku.

Tlaèítko odblokování

Funkcí tohoto tlaèítka je znovu aktivovat správnou funkci
kotle po zásahu zaøízení zajiš•ujícího uvedení hoøáku do

bezpeèného stavu (èervená kontrolka led  svítí)

Po 3 zásazích blokovacího zaøízení kotle
se nepokoušejte obnovit provoz kotle sami.
Obra•te se na autorizovanou asistenèní slu˜bu
Unical.

Tlacítko odblokování s funkcí kalibrace

POZOR!
Funkce rezervovaná výhradne autorizo-
vaným asistencním centrum.
U˜ivatel k aktivaci ní˜e popsané funkce NENÍ
oprávnen.

Stiskem tohoto tlacítka se aktivuje funkce „ka-
librace“, kotel je spušten na maximální (nebo
minimální) výkon tak, aby bylo mo˜né provést
operace spojené s nastavováním a analýzou
spalování.

6.2 - BODY KE KONTROLE PØED UVE-
DENÍM DO PROVOZU

Pøed tím, ne˜ zaøízení uvedete do provozu, doporuèujeme
provést následující:
- Zkontrolujte, zda je uzavírací plynový kohout pøed kotlem

otevøen.
- Zkontrolujte, zda jsou pøípadné uzavírací ventily pro údr˜bu

na výstupu a vratné ventily otevøeny.
- Zkontrolujte, zda je pøípadný uzavírací ventil pro údr˜bu

na vstupu studené u˜itkové vody otevøen.
- Zkontrolujte, zda bylo provedeno napojení výpusti bezpeè-

nostních ventilù ke kanalizaci.
- Zkontrolujte, zda je kotel elektricky napájen; zelená kon-

trolka ( ) na ovládacím panelu musí svítit.

- Zkontrolujte na manometru kotle hodnotu tlaku vody. Pro
optimální funkci musí být tlak v rozmezí 0,1 a 1 bar (obìho-
vé èerpadlo je v klidu).

Pokud by byl tlak u zaøízení za studena na hodnotì ni˜ší ne˜
0,7 bar, obnovte tlak pomocí kohoutu plnìní systému (viz od-
stavec 6.5).

3 sek.
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Návod k pou˜ití pro U˜ivatele

6.3 - PROVOZ

Nastavte ovládací prvek (A) k regulaci
teploty u˜itkové vody na po˜adovanou
hodnotu.
- v pøípadì, ˜e je tento prvek 10% vlevo,
je teplota nastavena na 25°C
- v pøípadì, ˜e je tento prvek zcela vpra-
vo, je teplota nastavena na 60°C

Nastavením teploty teplé u˜itkové vody na
hodnotu blí˜ící se potøebné teplotì pou˜ití
zabráníte míchání teplé a studené vody, èím˜
bude provoz ekonomický a tvorba nánosù
vodního kamene znaènì omezena.

V tomto pøípadì se kotel uvede do chodu, dokud voda
v ohøívaèi nedosáhne teploty nastavené pomocí ovládacího
prvku “A”.

Otevøením kohoutu teplé vody v místì odbìru (umývadlo, vana,
sprcha apod.) zaøízení dodá vodu v nastavené teplotì.

Re˜im vytápìní

Pro provoz v re˜imu vytápìní musí být
ovládací prvek (B) stále v poli uvedeném
na obrázku.
- v pøípadì, ˜e je ovládací prvek v poloze
1, odpovídá to minimální teplotì vìtší ne˜
35°C
- v pøípadì, ˜e je ovládací prvek v poloze
2, odpovídá to maximální teplotì vìtší ne˜

80°C

UVEDENÍ MIMO PROVOZ

Deaktivace v re˜imu vytápìní
Otoèením ovládacím prvkem (B) zcela vle-
vo se deaktivuje re˜im ohøevu, ale zùsta-
ne aktivní ohøev u˜itkové vody (Re˜im
LÉTO).

Kompletní uvedení mimo provoz

V pøípadì úplného uvedení mimo provoz se deaktivuje jak
re˜im vytápìní, tak re˜im ohøevu u˜itkové vody.

Pro úplné uvedení mimo provoz odpojte napájení kotle po-
mocí pøíslušného spínaèe pøed kotlem (zelená kontrolka

napájení    je vypnuta).

V pøípadì dlouhých období neèinnosti zavøete uzavírací ply-
nový kohout a pøípadnì kohout studené vody.

Re˜im teplé u˜itkové vody

MAX

6.4 - OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ

Kotel je vybaven systémem chránícím pøed zamrznutím, který
zasáhne automaticky ve chvíli, kdy hodnota teploty vody v kotli
klesne pod 6°C: hoøák se automaticky zapálí a spustí se èer-
padlo, dokud teplota vody v systému nedosáhne hodnoty
16°C.

Pokud teplota namìøená sondou klesne pod 2°C, funkce
hoøáku se automaticky zablokuje, dokud teplota nevystoupí
na 5°C.

POZOR!
Tento systém zasáhne pouze pokud je kotel
elektricky napájen (zelená kontrolka napájení
svítí) a pøívod plynu je otevøen.
Vytápìcí systém je mo˜né rovnì˜ efektivnì
chránit pøed mrazem pomocí speciálních pro-
duktù bránícím zamrznutí vhodných pro hlini-
tokøemièité slitiny; Nepou˜ívejte nemrznoucí
kapaliny pro automobilové motory, proto˜e
by mohly poškodit tìsnìní ve vodním potru-
bí.
Pokud by z jakéhokoliv dùvodu nebyl kotel
napájen elektøinou a plynem, výše popsaný
systém ochrany pøed mrazem není aktivní.

MAX

M
IN

MAX
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Návod k pou˜ití pro U˜ivatele

Význam:
Nedostateèný tlak vody v topném okruhu.

Odstranìní poruchy:
Obnovte správnou hodnotu tlaku pomocí plnicího ventilu kot-
le (pro optimální funkci musí být ruèièka tlaku na hodnotì
mezí 0,1 a 1 bar).
Po dosa˜ení správné hodnoty tlaku kontrolka automaticky zha-
sne a provoz kotle bude obnoven.

V pøípadì èastých zásahù za úèelem obnovení
tlaku vody se obra•te na autorizované asi-
stenèní centrum Unical.

6.5 - ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH

V pøípadì zablokování kotle mù˜e u˜ivatel zasáhnout se zá-
mìrem obnovení správné funkce pouze v následujících pøípa-
dech:

Kontrolka zablokování bliká

POZOR!
V pøípadì zablokování kotle a/nebo roz-
svícení èi blikání kontrolky led se ne-
pokoušejte obnovit provoz kotle sami.
Obra•te se na autorizovanou asistenèní
slu˜bu Unical.

Kontrolka zablokování svítí

Význam:
Zásah zaøízení blokování hoøáku zpùsobený:
- absencí plynu (V takovém pøípadì zkontrolujte, zda je ply-

nový kohout otevøen).
- pøítomností vzduchu v potrubí (v pøípadì nového zaøízení

nebo po dlouhém období neèinnosti).

Odstranìní poruchy:
Zkontrolujte, zda je plynový kohout otevøen a zda je potrubí
odvzdušnìno.
Stisknutím tlaèítka odblokování obnovíte správnou funkci kot-
le.

Po 3 zásazích blokovacího zaøízení se nepo-
koušejte obnovit provoz kotle sami. Obra•te
se na autorizovanou asistenèní slu˜bu Uni-
cal.

Kontrolka led zablokování a kontrolka led provozu v re˜imu
vytápìní obì blikají

Plnicí kohout
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