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Obecné informace

POZOR, toto zaøízení bylo navr˜eno a sestrojeno tak, aby odpovídalo po˜adavkùm italského trhu.
Štítek s údaji na zadní stìnì zaøízení udává kromì technických vlastností také typ plynu, pro který je uzpùsoben a cílový stát,
pro který je urèen.
Pokud tyto informace nejsou správné, obra•te se prosím na nejbli˜ší zastoupení spoleènosti Unical. Dìkujeme vám za spolu-
práci.

DÙLE˜ITÉ
NÁVOD K POU˜ITÍ je nedílnou a dùle˜itou souèástí výrobku a musí být pøedán u˜ivateli.
Pøeètìte3 si pozornì informace a pokyny uvedené v této pøíruèce, proto˜e pøedstavují dùle˜ité údaje týkající bezpeènosti
pøi pou˜ití a údr˜bì.
Uchovejte tuto pøíruèku pro pøípad dalšího pou˜ití.
Instalaci musí provádìt profesnì kvalifikovaní  pracovníci v souladu s platnými normami podle pokynù výrobce.
Profesnì kvalifikovanými pracovníky se rozumí pracovníci s technickými znalostmi v oblasti komponent klimatizaèních
zaøízení a zaøízení na ohøev vody pro u˜itkové pou˜ití.
Chybná instalace mù˜e zpùsobit škody na zdraví osob, zvíøat nebo na vìcech, za které UNICAL neodpovídá.

Po sejmutí obalu zkontrolujte neporušenost obsahu.
V pøípadì pochybnosti zaøízení nepou˜ívejte a obra•te se na dodavatele.

Pøed zapojením zaøízení se ujistìte, zda údaje dodané spoleèností UNICAL umo˜òují jeho správné pou˜ití v rámci minimální
a maximální povolené hodnoty výkonu.

Pøed provedením jakékoliv operace spojení s èištìním, údr˜bou nebo výmìnou zaøízení deaktivujte systém, jeho˜ je zaøízení
souèástí a odpojte ho od elektrického napájení.

V pøípadì poruchy a/nebo nesprávné funkce zaøízení se vyhnìte jakémukoliv pokusu o opravu nebo pøímý zásah.  Obracejte
se výhradnì na profesnì kvalifikované pracovníky.
Pøípadná oprava produktu musí být provedena asistenèním centrem autorizovaným spoleèností UNICAL s pou˜itím výhradnì
originálních náhradních dílù.
Nerespektování výše uvedeného mù˜e ohrozit bezpeènost zaøízení.
Abyste zajistili úèinnost zaøízení a jeho správnou funkci, je nutné nechat provádìt pravidelnou údr˜bu, pøi které je tøeba se
øídit pokyny spoleènosti UNICAL a platnými právními normami.

V pøípadì, ˜e se rozhodnete dále zaøízení nepou˜ívat, je tøeba zneškodnit souèásti, které by se mohly stát zdrojem nebezpeèí.

Má-li být zaøízení prodáno nebo postoupeno jinému vlastníkovi, musí být pøíruèka prodána nebo postoupena spolu s ním tak,
aby mohla slou˜it novému vlastníkovi a/nebo instalatérovi.

U všech zaøízení s volitelnými prvky nebo soupravami (vèetnì elektrických) je nutné pou˜ívat pouze originální pøíslušenství.

Tento pøístroj se smí pou˜ívat pouze k úèelu, ke kterému byl výslovnì urèen. Jakékoliv jiné pou˜ití je pova˜ováno za nepa-
tøièné a nebezpeèné.

Je vylouèena jakákoliv smluvní a mimosmluvní zodpovìdnost spoleènosti UNICAL za škody zpùsobené chybami pøi instalaci
a obsluze a nerespektováním pokynù poskytnutých touto spoleèností.

Dìkujeme za nákup výrobku Unical a zveme vás k peèlivému proètení následujících informací.

„ÚPRAVA VODY“

POZNÁMKA PRO INSTALATÉRA A U˜IVATELE

1) Tvrdost pøivádìné vody podmiòuje frekvenci èištìní výmìníku u˜itkové vody.

2) V pøípadì, ˜e tvrdost vody pøesahuje 28°f  (16°d), doporuèuje se pou˜ít prostøedky k omezení tvorby vodního kamene, které
musí být zvoleny na základì vlastností vody.

3) Za úèelem zlepšení odolnosti vùèi nánosùm vodního kamene se doporuèuje nastavit teplotu u˜itkové vody na hodnotu
blí˜ící se co nejvíce teplotì skuteèného pou˜ití.

4) Pou˜itím modulaèního pokojového termostatu se sní˜í nebezpeèí vzniku nánosù vodního kamene

5) Doporuèuje se zkontrolovat èistotu výmìníku u˜itkové vody na konci prvního roku a potom ka˜dé dva roky.
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1
TECHNICKÉ VLASTNOSTI A
ROZMÌRY

obr. 1

1.2 - ROZMÌRY

600 476

8
5

5

493

Obecné informace

• Elektronické nastavení køivky zapalo-
vání;

• Funkci proti zamrznutí;
• Funkce chránící pøed zablokováním èer-

padla;
• Funkce následné cirkulace èerpadla v

re˜imu ohøevu u˜itkové vody a vytápìní;
• Termostat bezpeènostního limitu

(105°C);
• Trojcestný elektroventil;
• Trojrychlostní obìhové èerpadlo

s automatickým odvzdušòovacím ven-
tilem;

• Manuální odvzdušòovací ventil pro na-
pouštìní systému;

• Expanzní nádoba o objemu 7,5 litrù;
• Plnicí kohout systému;
• Bezpeènostní tlakové relé proti absenci

vody;
• Ovládací panel se stupnìm ochrany

elektrického zaøízení IP44;
• Teplomìr;
• Tlakomìr;
• Svìtelná signalizace: pøítomnosti napìtí

a zablokování;
• Voliè teploty u˜itkové vody (45/65°C);
• Voliè teploty vytápìní (35/85°C).
• Tlaèítko odblokování;
• Pøepínaè re˜imu léto/VYP/zima/proti

zamrznutí;
• Montá˜ní šablona k pøípravì pøípojek.

Kotel BEA B 60 24 je vybaven veškerými
bezpeènostními a kontrolními prvky
vy˜adovanými normami a svými funkèními
a technickými vlastnostmi odpovídá
následujícím smìrnicím:
- 90/396 EHS o po˜adavcích na spotøebièe

plynných paliv
- 92/42 EHS o po˜adavcích na úèinnost no-
vých teplovodních kotlù na kapalná nebo
plynná paliva
- 73/23 EHS o harmonizaci právních pøe-
dpisù èlenských státù týkajících se elektri-
ckých zaøízení
- 89/336 EHS o elektromagnetické
 kompatibilitì

Kotel øady BEA B 24 je kromì toho

kvalifikován jako “KOTEL O VYSOKÉ ÚÈIN-

NOSTI” ve smyslu vyhlášky prezidenta re-

publiky è. 412 z 26/08/93.

POPIS KOMPONENTÙ:

• Vertikální smaltovaný ohøívaè o objemu
60 litrù s mìdìným tepelným vý-
mìníkem s vysokou úèinností;

• Hoøèíková anoda;
• Elektronické zapalování;
• Elektronická modulace plamene;
• Regulace tepelného výkonu kotle ve

funkci vytápìní;
• Nastavení minimálního tepelného výko-

nu;

1.1 - TECHNICKÉ
VLASTNOSTI

BEA B 60 24 je kotel pracující se

zabudovaným atmosférickým plynovým
hoøákem a ohøívaèem o objemu 60 litrù.

Dodává se v následujících verzích:

TN s otevøenou komorou a pøirozeným
tahem;

TFS s uzavøenou komorou a nuceným

tahem;

Všechny verze jsou k dispozici pouze

s elektronickým zapalovánímca.

Modely øady  BEA B 60 jsou tedy násle-
dující:

BEA B 60 TN 24 kotel s otevøenou komo-

rou, pøirozeným tahem a elektronickým
zapalováníma;

BEA B 60 TFS 24 kotel s uzavøenou komo-

rou, nuceným tahem a elektronickým zapa-
lováním;
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1.3 - VODNÍ OKRUHY

BEA B 60 TN 24

obr. 3

obr. 2

BEA B 60 TFS 24

1 - Bezpeènostní ventil vytápìní
2 - Trojcestný ventil
3 - Pojistka pøi absenci vody
4 - Obìhové èerpadlo s odvzušòovaèem
5 - Zapalovací karta
6 - Plynový ventil
7 - Zapalovací elektroda
8 - Hoøák
9 - Snímací elektroda
10 - Pojistka proti pøehøátí
11 - Výmìník
12 - Teplotní sonda
13 - Termostat spalin
14 - Ruèní odvzdušòovací ventil
15 - Expanzní nádoba vytápìní
16 - Ohøívaè o objemu 60 litrù
17 - Expanzní nádoba ohøevu u˜itkové vody

(volitelnì)
18 - Sonda ohøívaèe
19 - Anoda ohøívaèe
20 - Výpustný kohout ohøívaèe
21 - Plnicí kohout systému
22 - Bezpeènostní ventil ohøívaèe

C - Výtok u˜itkové vody
F - Pøítok studené vody
G - Pøívod plynu
M - Nábìh vytápìní

R - Návrat vytápìní

1 - Bezpeènostní ventil vytápìní
2 - Trojcestný ventil
3 - Pojistka pøi absenci vody
4 - Obìhové èerpadlo s odvzušòovaèem
5 - Zapalovací karta
6 - Plynový ventil
7 - Zapalovací elektroda
8 - Hoøák
9 - Snímací elektroda
10 - Pojistka proti pøehøátí
11 - Výmìník
12 - Teplotní sonda
13 - Presostat spalin
14 - Ruèní odvzdušòovací ventil
15 - Expanzní nádoba vytápìní
16 - Ohøívaè o objemu 60 litrù
17 - Expanzní nádoba ohøevu u˜itkové vody

(volitelnì)
18 - Sonda ohøívaèe
19 - Anoda ohøívaèe
20 - Výpustný kohout ohøívaèe
21 - Plnicí kohout systému
22 - Bezpeènostní ventil ohøívaèe
23 - Odsávaè spalin

C - Výtok u˜itkové vody
F - Pøítok studené vody
G - Pøívod plynu
M - Nábìh vytápìní

R - Návrat vytápìní
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Obecné informace

1.4 - PROVOZNÍ ÚDAJE PODLE UNI 10348

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%)

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
CO

2

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

(*) Teplota prostøedí  = 20°C

kW

kW

%

%

%

%

n.

%

%

%

°C

g/s

%

%

mg/kWh

%

%

Údaje k regulaci: TRYSEK – HODNOT TLAKU – CLON – PRÙTOKÙ – SPOTØEBY naleznete v oddílu PØIZPÙSOBENÍ PRO POU˜ITÍ JINÝCH DRUHÙ PLYNU.

TFS 24

II
2H3+

7,8

0,5

3

4

85

35

8,0

148,6

0,5

7

60

14,3

7,6

8,5

9,7

11,3

13,6

122,6

30 - 65

230/50

4

165

X4D

78

BEA B 60

Kategorie zaøízení

Minimální výkon vytápìcího okruhu ( Δt 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

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 (Δt 30)
Produkce TUV pøi nepøetr˜itém provozu s Δt 45 K

Produkce TUV pøi nepøetr˜itém provozu s Δt 40 K

Produkce TUV pøi nepøetr˜itém provozu s 35 K

Produkce TUV pøi nepøetr˜itém provozu s 30 K

Produkce TUV pøi nepøetr˜itém provozu s Δt 25 K

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

1.5 - HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

l/min

bar

bar

l

°C

°C

l

l

bar

bar

l

l/min.

l/min.

l/min.

l/min.

l/min.

l/min.

l

°C

V-Hz

A (F)

W

IP

kg

 (*) Smíchaná voda

TFS 24

24,6

10,9

92,84

92,78

91,07

90,17

3

93,40

87,86

0,63-0,57

85,6

19,87-8,82

102,61

2,2-5,5

120

3

12,14-6,6

0,377

BEA B 60

TN 24

23,8

10,7

89,81

89,75

88,78

87,13

2

92,57

90,24

4,32 - 2,76

86,9

16,82-20,77

126,46

2,6-4,9

148

3

9,8  - 7,4

0,494

TN 24

 II
2H3+

7,7

0,5

3

3

85

35

7,5

138

0,5

7

60

11

7,4

8,3

9,5

11,1

13,3

94,3

30 - 65

230/50

4

110

X4D

72,5
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2
POKYNY PRO
INSTALATÉRA

obr. 4

2.2.1 - BALENÍ

Kotel BEA B 60 je dodáván kompletnì
slo˜ený v obalu tvoøeném masivní papírovou
krabicí a pøíslušné døevìné podstavy.
Po sejmutí obalu zkontrolujte neporušenost
obsahu.
Prvky balení (papírová krabice, døevìná po-
dstava, skoby, høebíky, umìlohmotné sáèky
apod.) nenechávejte dìtem, proto˜e pro
nì mohou být mo˜ným zdrojem ne-

bezpeèí.

Spoleènost UNICAL odmítá nést zodpovìd-
nost za škody zpùsobené na zdraví osob,
zvíøat a na vìcech vyplývajících z nerespek-
tování výše uvedeného.

Uvnitø obalu se kromì kotle nachází násle-
dující prvky:
- Sada potrubního pøíslušenství
- Šablona umístìní kotle
- Pøíruèka systému
- U˜ivatelská pøíruèka
- Seznam náhradních dílù
- Záruka
- 4 hmo˜díky pro upevnìní kotle
- Technický pokyn k montá˜i výfuko-

vé clony (pouze u verzí)
- Výfuková clona (pouze u verzí TFS).

2.2 - INSTALACE

6
5

0

650

960

Informace k instalaci

2.1 - INSTALAÈNÍ
NORMY

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

pøíruèce.

Instalaci musí provést profesnì

kvalifikovaným technikem, který nese zo-
dpovìdnost za dodr˜ování místních a/
nebo státních norem publikovaných
v úøedním listu a rovnì˜ pøíslušných

technických norem.

Pøed instalací zaøízení se obra•te na distri-
buèní plynárenskou spoleènost.

Pøi instalaci je nutné dodr˜ovat normy, pra-

vidla a pøedpisy uvedené ní˜e, které tvoøí
jejich typický nicménì ne vyèerpávající sez-
nam, pøièem˜ je nutné sledovat vývoj stavu
v daném oboru.

Národní zákony pro instalaci:
Kanalizaèní sítì
Normy UNI-CIG 7129
Nekanalizaèní sítì
Normy UNI-CIG 7131
Zákon z 5.03.90 è.46
Zákon z 9.01.91 è.10

Další platná naøízení:
Zákon 1083/71 (ref. Normy UNI pro
projektování, instalaci a údr˜bu).
Zákon 46/90 a vyhláška prezidenta repu-
bliky 447/91
Zákon 10/90 a vyhláška prezidenta repu-
bliky 412/93 a následující úpravy minister-
ské vyhlášky 1.12.1975

Kromì toho je tøeba se øídit smìrnicemi
týkajícími se místnosti, kde je kotel umístìn,
stavebními vyhláškami a naøízeními
vztahujícími se na vytápìní a spalování v
zemi instalace.

Zaøízení je nutné instalovat, uvést do pro-
vozu a udr˜ovat podle aktuálního stavu
v daném oboru. To se týká rovnì˜ vodovo-
dního systému, systému odvodu spalin a
místnosti instalace.
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2.2.2 - UMÍSTÌNÍ KOTLE

Pøi urèování místa pro kotel mìjte na pamìti
následující:
- Øiïte se pokyny uvedenými v odstavci

„Systém odvodu spalin“.
- Ponechte u ka˜dé strany zaøízení 50 mm

tak, abyste usnadnili pøípadné práce
spojené s údr˜bou.

- Zkontrolujte, zda je konstrukce zdi vho-
dná.

- Neinstalujte kotel nad zaøízení, které
bìhem provozu mù˜e nìjakým zpùso-
bem ohrozit jeho správnou funkci (ku-
chyò, ve které se tvoøí mastné výpary,
praèky apod.).
U kotlù s pøirozeným tahem se rovnì˜
vyhnìte instalaci v místnostech

s agresivním nebo pøíliš prašným ovzdu-
ším, jako jsou kadeønictví, prádelny apod.

2.2.3 - MONTÁ˜ KOTLE

Pøed jakoukoliv operací je nutné peèlivì vyèi-
stit potrubí vhodným prostøedkem za úèe-
lem 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.

UPOZORNÌNÍ: Pou˜itím rozpou-
štìdel byste mohli okruh poškodit.

ŠABLONA PRO PØÍPOJKY KOTLE
(kód 00211067)

obr. 5

C - Výtok u˜itkové vody
F - Pøítok studené vody
G - Pøívod plynu
M - Nábìh vytápìní

R - Návrat vytápìní

Informace k instalaci

- Zaháknìte horní èást kotle na opìrnou
konzolu.

- Nechte kotel usadit.
- Pøišroubujte rùzné pøípojky mezi kotlem

a potrubím systému.
-   Pøipojte elektrické napájení.
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2.2.4 - VÌTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ

Kotel musí být instalován ve vhodné místno-
sti v souladu s platnými normami:

KOTEL S PØIROZENÝM TAHEM

Kotel BEA B 60 TN 24 je kotlem s otevøe-
nou spalovací komorou urèená k pøipojení
na kouøový tah: spalovací vzduch je odebírán
pøímo z prostøedí, ve kterém je kotel instalo-
ván.
V místnostech je mo˜né vyu˜ít jak ventilaci
pøímého typu (tedy sání vzduchu pøímo
z venku), tak ventilaci nepøímou (tedy sání
vzduchu z sousedních místností), pøièem˜
je nutné dodr˜et všechny ní˜e uvedené po-
dmínky:

Pøímé vìtrání
- Místnost musí mít vìtrací otvor o ploše 6

cm2 na ka˜dý instalovaný kW, jeho˜
celková plocha nebude v ˜ádném pøípa-
dì menší ne˜ 100 cm2, vedoucí zdí pøímo
smìrem ven.

- Otvor musí být co nejblí˜e podlaze.
- Nesmí být mo˜né ho ucpat a musí být

chránìn møí˜kou, která nezmenšuje
prùøez pro prùchod vzduchu.

- Správného vìtrání mù˜e být dosa˜eno
rovnì˜ kombinací nìkolika otvorù za pøe-
dpokladu, ˜e souèet jednotlivých prùøezù
bude odpovídat po˜adované hodnotì.

- V pøípadì, ˜e není mo˜né vytvoøit otvor
u podlahy, je nutné zvìtšit prùøez otvoru
alespoò o 50%.

- Pøítomnost komína v pøípadì, ̃ e místnost
vy˜aduje pøívod vlastního vzduchu, jinak
instalace zaøízení typu B není dovolena.

- Pokud jsou v místnosti další zaøízení, kte-
rá vy˜adují pro svùj provoz vzduch
(napøíklad odsavaèe), musí být prùøez
vìtracího otvoru adekvátnì dimenzován.

Nepøímé vìtrání
V pøípadì, ˜e není mo˜né vìtrat místnost
pøímo, je nutné místnost ventilovat nepøímo
odbìrem vzduchu z pøilehlé místnosti vho-
dným otvorem vytvoøeným ve spodní èásti
dveøí. Toto øešení je mo˜né pouze pokud:
- IPøilehlá místnost disponuje vhodným

pøímým vìtráním (viz oddíl “Pøímì
vìtrání”).

- Pøilehlá místnost je není u˜ívána jako
lo˜nice.

- Pøilehlá místnost nepatøí mezi spoleèné
místnosti budovy a mezi místnosti s ne-
bezpeèím po˜áru (napøíklad sklad hoøla-
vin, gará˜ apod.).

KOTEL S NUCENÝM TAHEM

Kotel BEA B 60 TFS 24 je kotlem
s uzavøenou komorou oddìlenou od vni-
tøního prostøedí, ve kterém je umístìn.
Nevy˜aduje tedy ˜ádné zvláštní doporuèení
týkající se vìtracích otvorù pro spalovací
vzduch.
Toté˜ se týká místností, v nich˜ musí být
zaøízení instalováno.

2.2.5 - SYSTÉM ODVODU SPALIN

KOTEL S PØIROZENÝM TAHEM
BEA B 60 TN 24
Typ: B11bs

KOTEL S PØIROZENÝM TAHEM

Napojení na komíny a/nebo na kouøovody

Plynová zaøízení jsou napojena na komín
nebo kouøový tah pomocí spalinového po-
trubí.
Kouøový tah a kouøový kanál mají pro správ-
nou instalaci a funkci kotle zásadní význam.
Musí odpovídat následujícím po˜adavkùm:

- Musí být z nepropustného materiálu
odolávajícího teplotì a související kon-
denzaci.

- Musí tìsnit a musí být z vhodného mate-
riálu, který by v èase odolávat bì˜nému
mechanickému namáhání, pùsobení spa-
lin a jejich pøípadné kondenzace.
V kterémkoliv místì kouøového kanálu a
pøi jakýchkoliv venkovních podmínkách
musí být teplota spalin vyšší ne˜ rosný
bod.

- Musí být pøipojeny s naprostou tìsností;
pøípadnì pou˜ité tìsnicí materiály musí
být odolné vùèi teplu a korozi.

- Musí být umístìny na viditelném místì,
musí být lehce demontovatelné a instalo-
vané tak, aby umo˜nily bì˜nou tepelnou
dilataci; v pøípadì kotlù a kombinovaných
kotlù (pro vytápìní místností a ohøev
u˜itkové vody) musí být vybaveny

vzorkovacím prvkem o rozmìrech a vla-
stnostech odpovídajících smìrnici UNI
10389.

- U zaøízení s vertikálním výfukem musí být
vybaveny svislým tahem v délce mini-
málnì dvojnásobku prùmìru spalinového
kanálu, mìøeno k pøípojce výfukové rou-
ry.

- Musí mít za svislým tahem po celé zbylé
délce sestupný prùbìh s minimálním
spádem 3%.
Èást se subhorizontálním prùbìhem ne-
smí být delší ne˜ ¼ skuteèné výšky H
(viz pøíklady v pøíloze B-C 7129-2001)
komína nebo kouøového tahu, a v
˜ádném pøípadì nesmí být delší ne˜ 2.500
mm, s výjimkou kontroly podle obecné
metody výpoètu v souladu s platnými
normami UNI.

- Musí mít více ne˜ tøi zmìny smìru vèet-
nì pøípojky zaústìní do komína a/nebo
kouøového tahu s vnitøními úhly pøe-
sahujícími 90°. Zmìn smìru musí být
dosa˜eno výhradnì pou˜itím ohybových
prvkù.

- Musí mít osu koncového zaús•ovacího
tahu kolmou na vnitøní protìjší stìnu komí-
na nebo kouøového tahu, kouøový kanál
musí kromì toho být tìsnì upevnìn k
ústí komína nebo kouøového tahu, ani˜
by vyèníval dovnitø.

- Kouøový tah musí být o prùmìru nikoliv
menším, ne˜ je prùmìr krytu antBEAto;
u kouøových tahù se ètvercovým nebo
obdélníkovým prùøezem musí být vnitøní
prùøez navýšen o 10% vzhledem k
prùøezu pøípojky krytu antBEAto.

Pøímý odvod do venkovního prostøedí
Zaøízení s pøirozeným tahem mohou odvádìt
spaliny pøímo do venkovního prostøedí
pomocí potrubí procházejícího obvodové zdi
budovy, na které je venku pøipojena tahová
koncovka.
Výfukové potrubí musí kromì toho splòovat
následující po˜adavky:
- Subhorizontální èást v budovì musí být

zkrácena na minimum (nesmí pøekraèo-
vat 1000 mm).

- U zaøízení s vertikálním výfukem, jako
jsou kotle BEA, nesmí míst více ne˜ 2
zmìny smìru.

- Musí být napojeno na výfuk z jediného
zaøízení.

- Musí být v tahu procházejícím zdí chrá-
nìno objímkovou rourou uzavøenou
v èásti vedoucí dovnitø budovy a otevøe-
nou smìrem ven.

- Musí mít koncový úsek, který bude opa-
tøený tahovou koncovkou, vyènívající z
budovy do délky dvojnásobku prùmìru.

- Tahová koncovka musí být umístìna
nejménì 1,5 metru nad pøípojkou výfuko-
vého potrubí na kotli (viz obr.6).

Informace k instalaci
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obr. 6

obr. 7

obr. 8

ROZMÌROVÉ KÓTY PRO PØIPOJENÍ POTRUBÍ PRO

ODVOD SPALIN
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3%

246

135

Ø 130

600 476

8
5

5

Informace k instalaci

POZOR:

Na kotlích je instalováno automatické

bezpeènostní zaøízení proti pøípadnému

úniku spalin do obytného prostoru.

Zaøízení je tvoøeno bimetalovým
termostatem s automatickou reaktivací
instalovaným na krytu antBEAto kotle
(obr.8). Kotel je opìt uveden do provozu

automaticky po 15 minutách.

Odstranìní a/nebo vyøazení bezpeèno-

stního zaøízení je pøísnì zakázáno.

V pøípadì, ˜e dojde k opakovanému vypnutí
kotle, je nutné zkontrolovat potrubí odvodu
spalin, který mù˜e být zanesen nebo ne-

vhodný k vypouštìní spalin do atmosféry.

Spoleènost UNICAL odmítá nést zodpo-
vìdnost za škody zpùsobené chybami v
instalaci, pou˜ití nebo úpravami zaøízení
èi nerespektováním pokynù výrobce
nebo platných instalaèních norem

týkajících se pøedmìtného materiálu.



11

KOTEL S NUCENÝM TAHEM

BEA B60 TFS 24
Typ: C12; C32; C42; C52; C82

obr. 9

UMÍSTÌNÍ KONCOVEK

UMÍSTÌNÍ KONCOVEK PRO ZAØÍZENÍ “S NUCENÝM TAHEM“

 (výtah z normy UNI-CIG 7129-92)

UMÍSTÌNÍ KONCOVKY

Pod oknem A 600

Pod vìtracím otvorem B 600

Pod okapem C 300

Pod balkónem (1) D 300

Od pøilehlého okna E 400

Od pøilehlého vìtracího otvoru F 600

Od vertik./horiz. potrubí nebo výfuku (2) G 300

Od rohu budovy H 300

Od výklenku budovy I 300

Od zemì nebo od jiného podla˜í L 2500

Mezi dvìma koncovkami vertikálnì M 1500

Mezi dvìma koncovkami horizontálnì N 1000

Od obrácené èelní plochy bez otvorù a koncovek v rozsahu 3 metrù od vyústìní kouøe O 2000

Od obrácené èelní plochy, ale bez otvorù a koncovek v rozsahu 3 metrù od vyústìní kouøe P 3000

Poznámky:
(1) Koncovky pod balkónem musí být umístìny tak, aby celková dráha kouøe od bodu výstupu ke koncovce na jejich vyústìní z vnìjšího

obvodu balkónu vèetnì výšky pøípadného ochranného zábradlí nebyla kratší ne˜ 2000 mm.
(2) Pøi umís•ování koncovek musí být zachována vzdálenost nad 500 mm od materiálù citlivých na pùsobení spalin (napøíklad okapy a rýny

z plastu, døevìné arkýøe apod.) nebo je nutné pou˜ít nále˜itá opatøení k zakrytí uvedených materiálù.

Kotle s nuceným tahem, jak naøizuje vyhláška
prezidenta republiky 412/93 paragraf 5, odstavec
9 a následné vyhlášky prezidenta republiky 551/
99 musí vést na støechu.

V pøípadech kdy je na základì výjimky z výše
uvedené vyhlášky prezidenta republiky povolen
vývod na fasádu, je nutné pøi umís•ování
koncovek respektovat následující vzdálenosti:

Informace k instalaci

Minimální vzdálenostiv 
mm.

Zaøízení nad
16 do 35 kW.
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2.2.6 Konfigurace výfukového a sacího

potrubí:

C12,C32,C42,C52,C82.

C12 Kotel uzpùsobený k pøipojení
k horizontálním sacím a výfukovým
koncovkám vedoucím ven souosým
potrubím nebo zdvojeným potrubím.
Vzdálenost mezi potrubím pøívodu
vzduchu a potrubím odvodu kouøe
musí být minimálnì 250 mm a obì
koncovky musí být umístìny na plo-
še o délce strany 500 mm.

C32 Kotel uzpùsobený k pøipojení
k vertikálním sacím a výfukovým kon-
covkám vedoucím ven souosým po-
trubím nebo zdvojeným potrubím.
Vzdálenost mezi potrubím pøívodu
vzduchu a potrubím odvodu kouøe
musí být minimálnì 250 mm a obì
koncovky musí být umístìny na plo-
še o délce strany 500 mm.

C42 Kotel uzpùsobený k pøipojení ke sbìr-
nému kouøovému tahu se dvìma po-
trubími, jedním pro sání spalovacího
vzduchu a druhým pro odvod spalin,
souosým nebo pomocí zdvojeného
potrubí.

Kouøový tah musí odpovídat
platným normám.

C52 Kotel s oddìleným potrubím pro sání
spalovacího vzduchu a odvod spalin.
Tato potrubí mohou být vyvedena
do míst s rùzným tlakem.
Umístìní dvou koncovek na
protilehlé stìny není pøípustné.

C82 Kotel uzpùsobený k pøipojení ke kon-
covce pro odbìr spalovacího vzdu-
chu a oddìlenému nebo sbìrnému
komínu pro odvod spalin

Kouøový tah musí odpovídat
platným normám.

typ
C12

typ
C32

typ
C42

typ
C52

typ
C82

Informace k instalaci
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600 476
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obr. 11

ROZMÌROVÉ KÓTY PRO PØIPOJENÍ ODVODU SPALIN SOUOSÝM PO-
TRUBÍM

Do délky
1,5 m

Neoprénové
tìsnìní

2.2.7 KOTEL S NUCENÝM TAHEM

S ODVODEM SPALIN SOUOSÝM

POTRUBÍM (Pøíslušenství soupra-

vy A Unical)

Typ C12

Minimální povolená délka souosého
horizontálního potrubí je 0,5 metrù.
Maximální povolená délka souosého
horizontálního potrubí je 3 metry; na
ka˜dý pøidaný ohyb musí být maxi-
mální povolená délka zkrácena o 1
metr; kromì toho musí mít potrubí
spád smìrem dolù v hodnotì 1% ve
smìru na výstupu, aby se zabránilo
zatékání deš•ové vody.

Typ C32
Minimální povolená délka souosého
vertikálního potrubí je 0,5 metrù. Ma-
ximální povolená délka souosého ver-
tikálního potrubí je 4 metry vèetnì
komína; na ka˜dý pøidaný ohyb musí
být maximální povolená délka zkráce-
na o 1 metr.

U všech typù instalace s axiálním
potrubím o délce mezi 0,5 a 1 m je
nutné umístit do potrubí pro
odvod spalin, tak jak je názornì
uvedeno na obrázku 10, clonu do-
danou spolu s kotlem.

obr. 10

Clona

Clona

PØÍKLAD SOUOSÉHO POTRUBÍ

Informace k instalaci
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ROZMÌROVÉ KÓTY PRO PØIPOJENÍ ODVODU SPALIN ODDÌLENÝM
POTRUBÍM

obr. 13

600 476

8
8

0

Ø 80

182

120

165

obr. 12

2.2.8 KOTEL S NUCENÝM TAHEM

S ODVODEM SPALIN ODDÌ-

LENÝM POTRUBÍM

(Pøíslušenství soupravy B Unical)

UPOZORNÌNÍ: Maximální tlaková ztráta
zatí˜ení podle typu instalace musí odpo-
vídat hodnotám uvedeným na násle-

dujících pøípadech.

Pøi všech typech instalací, u nich˜ tlako-
vá ztráta potrubí nepøesahuje 40 Pa, je
nutné pou˜ít dodanou clonu v potrubí

pro odvod kouøe (viz obr. 12).

Pozor

V pøípadì, ˜e potrubí pro odtah spalin

musí procházet zdmi a/nebo základy

nebo pokud by bylo snadno pøístupné,

je nutné ho opatøit vhodnou tepelnou

izolací.

Potrubí bìhem provozu kotle mù˜e do-
sahovat vysokých teplot pøekraèujících

120°C.

A˜ do ΔΔΔΔΔ P = 40 Pa

Clona

Neoprénové tì-
snìní

Clona

PØÍKLAD ODDÌLENÉHO POTRUBÍ

Informace k instalaci
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obr. 14

Pøíklad è.1

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

Maximální povolená tlaková ztráta: 65 Pa

>
 5

0
0

_

Informace k instalaci

Pøíklad è.1
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Pøíklad N.2
Sání primárního vzduchu z obvodové zdi a
odvod spalin stejnou venkovní obvodovou
zdí.
Maximální povolená tlaková ztráta: 80 Pa

obr. 15

45

Hmin. = 165 mm

135

Min
200 mm

2.2.9 - POU˜ITÉ MÌØENÍ ÚÈINNOSTI

SPALOVÁNÍ

(Pøíslušenství soupravy A Unical)

Souosá potrubí

Normativní odkaz:
 UNI 10389, 4.1.1 e UNI 10642

K urèení úèinnosti spalování je nutné pro-
vést následující mìøení:
- mìøení spalovacího vzduchu

odebíraného pøíslušným otvorem 2 (viz
obr. 16).

- mìøení teploty spalin a CO
2
 odebíraných

pøíslušným otvorem 1 (viz obr. 16).
Proveïte pøíslušná mìøení u kotle v pro-
vozu.

(Pøíslušenství soupravy B Unical)

Oddìlená potrubí

K urèení úèinnosti spalování je nutné pro-
vést následující mìøení:
- mìøení spalovacího vzduchu

odebíraného pøíslušným otvorem 2 (viz
obr. 16).

-    mìøení teploty spalin a CO2 odebíraných
pøíslušným otvorem 1 (viz obr. 16).

Proveïte pøíslušná mìøení u kotle v pro-
vozu.

obr. 16

A
S o n d a
analyzátoru

21

B

S o n d a
analyzátoru

1

2

Spaliny

Vzduch

S o n d a

analyzátoru

Informace k instalaci

VÝPOÈET TLAKOVÉ ZTRÁTY VE
VÝFUKOVÉM A NASÁVACÍM POTRU-
BÍ

Pro výpoèet tlakových ztrát je nutné mít

na pamìti následující parametry:
- na ka˜dý metr potrubí o prùmìru Ø 80

(platí pro nasávací i výfukové potrubí)
pøipadá tlaková ztráta 2 Pa;

- na ka˜dé koleno 90° se velkým polo-
mìrem o prùmìru Ø 80 (R=D) pøipadá
tlaková ztráta 2 Pa;

- na ka˜dé koleno 90° s malým polomìrem
o prùmìru Ø 80 (R=1/2D) pøipadá tlako-
vá ztráta 6 Pa u nasávání a 8 Pa u

výfuku;
- na horizontální nasávací koncovku o prù-

mìru Ø 80 L = 0,5 m pøipadá tlaková
ztráta 3 Pa;

- na horizontální výfukovou koncovku o
prùmìru Ø 80 L = 0,6 m pøipadá tlaková
ztráta 5 Pa;

- v pøípadì dvou kolen s malým polo-
mìrem 90° o prùmìru Ø80 (R=D) + 1
rozdvojka je tlaková ztráta 14 Pa.

Pøíklad kontroly :

- 29 mt potrubí o prùmìru Ø 80 x 2 =58 Pa

- 2 koleno 90° Ø 80 s malým polomìrem

+  Rozdvojka o prùmìru Ø 80 14 Pa

- nasávací horizontální koncovka o prùmìru

 Ø 80 = 3 Pa

- výfuková horizontální koncovka o prùmìr

 Ø 80 = 5 Pa

Celková tlaková ztráta=           80 Pa

Pøíklad N.2

UPOZORNÌNÍ: Tyto hodnoty se vztahují
na pevná a hladká výfuková potru-
bí.
V obou následujících pøípadech je
hypotetické slo˜ení potrubí pro
nasávání a výfuk mo˜né,

proto˜ecelková tlaková ztráta je
ni˜ší ne˜ 80 pa, co˜ je maximální
povolená tlaková ztráta.
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2.2.10 - PØIPOJENÍ 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“ uvedenými v následujících smìr-
nicích:

UNI 7129 - UNI 7131 - UNI 11137-1

Pøed uvedením systému pro vnitøní rozvod
plynu do provozu a pøed jeho pøipojením k
plynomìru je nutné zkontrolovat jeho tì-
snost.

Pokud nìkterá èást systému není vidìt, je
nutné, aby kontrola tìsnosti byla provede-
na 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 a kontroly:
- Otevøení kohoutu plynomìru a postup-

ného odvzdušnìní komplexu potrubí a
jednotlivých zaøízení.

- Kontrola úniku plynu u zavøených zaøí-
zení. V prùbìhu 2. ètvrthodiny od poèátku

Informace k instalaci

2.2.11 - ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ

Elektrická zapojení kotle BEA B 60 24 jsou
uvedena v oddílu „ELEKTRICKÁ SCHÉMA-
TA“.

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 a

musí být provedeno bezpeèné uzemnìní

.

Tento zásadní bezpeènostní pøedpoklad je
nutno ovìøit; v pøípadì pochybností si
vy˜ádejte peèlivou kontrolu elektrického
zaøízení profesnì kvalifikovaným praco-
vníkem.

Spoleènost UNICAL nenese ˜ádnou zodpo-
vìdnost za pøípadné škody zpùsobené ab-
sence uzemnìní zaøízení.
Plynové, vodní a topné potrubí se k uzem-

nìní naprosto nehodí.

Kotel je vybaven napájecím kabelem a je
nutné respektovat polaritu pøipojení Fáze -
Nula zaøízení a Fáze - Nula kabelu sa-
motného.

Pøipomínáme, ̃ e je nutné na napájecím elek-
trickém vedení kotle instalovat snadno do-
stupný dvojpólový jistiè s minimální vzdále-
nosti 3 mm mezi kontakty tak, aby bylo
mo˜né na kotli bezpeènì a rychle provádìt
údr˜bu.

Doporuèuje se, aby dvojpólový napájecí
kabel termostatu a napájecí kabel kotle
vedly oddìleným kanálem, èím˜ se pøe-
dejde elektromagnetickému rušení.

Výmìna napájecího kabelu
V pøípadì výmìny napájecího kabelu je
nutné pou˜ít originální kabel unical dostup-
ný u výrobce nebo v autorizovaném asi-
stenèním centru.

zkoušky tlakomìr nesmí ukazovat ˜ádný
pokles tlaku. Pøípadné netìsnosti musí
být vyhledány pomocí saponátového
nebo podobného roztoku a odstranìny.
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GRAF DOSTUPNÉHO VÝTLAKU PRO INSTALACI

OHØEV U˜ITKOVÉ VODY

Prùmìrný Dt = 41,9
Prùtok  = 10 l/min.

obr. 17

obr. 18
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2.2.12 -VODOVODNÍ ZAPOJENÍ

Pøed instalací se doporuèuje vypláchnutí
systému teplou vodou, aby se co nejvíce
odstranily neèistoty zachycené v potrubí a
v radiátorech (pøedevším oleje a tuky), kte-
ré by mohly poškodit obìhová èerpadla a
výmìník.

VYTÁPÌNÍ
Nábìh a návrat vytápìcího systému musí

být pøipojeny k pøíslušným pøípojkám o roz-

mìru 3/4" kotle M (nábìh) a R (návrat) (viz

obr. 5).

Pøi dimenzování potrubí vytápìcího okruhu
je nutné vzít v úvahu tlakové ztráty zpùso-
bené radiátory, pøípadnými termostatickými
ventily, uzavíracími ventily radiátorù a vla-
stní konfigurací systému.

Je vhodné k odpadovému kanálu pøi-
vést odtok bezpeènostního ventilu kot-
le; v pøípadì, ˜e tak neuèiníte, mù˜e dojít
v pøípadì zásahu ventilu k zaplavení
místnosti. Spoleènost UNICAL nenese
˜ádnou zodpovìdnost za pøípadné
škody zpùsobené nerespektováním
tohoto technického opatøení.

U˜ITKOVÁ VODA
Nábìh a pøívod u˜itkové vody musí být pøi-
pojeny k pøíslušným pøípojkám o rozmìru 1/
2" kotle C a R (viz obr. 5).

Tlak v vodovodní síti musí být mezi 1 a 3 bar
(v pøípadì vyšší hodnoty tlaku instalujte
redukèní ventil a soupravu expanzní
nádoby na u˜itkovou vodu).

Je vhodné k odpadovému kanálu pøi-
vést odtok bezpeènostního ventilu kot-
le; v pøípadì, ˜e tak neuèiníte, mù˜e dojít
v pøípadì zásahu ventilu k zaplavení
místnosti. Spoleènost UNICAL nenese
˜ádnou zodpovìdnost za pøípadné
škody zpùsobené nerespektováním
tohoto technického opatøení.

Tvrdost pøivádìné vody podmiòuje frekvenci
èištìní výmìníkového hada; vhodnost insta-
lace pøíslušných zaøízení na úpravu vody
musí být provìøena na základì vlastností
vody.

POZNÁMKA: U vody s tvrdostí pøe-
sahující 20°F se doporuèuje pou˜ít
zmìkèovací prostøedek.

Informace k instalaci

Èas v sek.
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2.3 - ELEKTRICKÁ SCHÉMATA

Informace k instalaci

SCHÉMA ZAPOJENÍ
MODULAÈNÍ KARTY
BEA BTN/BTFS 24

obr. 19

A1...A6 = Konektory
AG = Ochrana proti zamrznutí
DK = Bezpeènostní tlakové relé proti

absenci vody
E/I = Pøepínaè Léto-Zima
IG = Hlavní spínaè

LL = Kontrolka napájení
MD = Modulaèní cívka
MVD = Motor trojcestného ventilu
P = Obìhové èerpadlo
P1 = Regulátor výkonu vytápìní (továrnì

nastaven)

SR = Sonda vytápìní
SS = U˜itková sonda
TA = Pokojový termostat
TF = Termostat spalin
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Informace k instalaci

SCHÉMA ZAPOJENÍ
SPÍNACÍ KARTY
BEA B60 TN/TFS 24

obr. 20
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Vztah mezi teplotou (°C) a jmenovitým odporem (Ohm) sondy

vytápìní – ohøevu u˜itkové vody SRS

T°C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 33242 31534 29925 28409 26980 25633 24361 23161 22028 20958

10 19947 18992 18088 17233 16425 15659 14934 14247 13596 12979

20 12394 11839 11313 10813 10338 9888 9459 9052 8665 8297

30 7947 7614 7297 6995 6707 6433 6171 5922 5685 5458

40 5242 5036 4839 4651 4471 4300 4136 3979 3829 3685

50 3548 3417 3291 3171 3056 2945 2840 2738 2641 2548

60 2459 2373 2291 2212 2136 2063 1994 1926 1862 1800

70 1740 1683 1628 1576 1524 1475 1428 1383 1339 1297

80 1256 1217 1180 1143 1109 1075 1042 1011 981 952

90 923 896 870 845 820 797 774 752 730 710

100 690 671 652 634 617 600 584 568 553 538

TABULKA HODNOT ODPORU V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTÌ
SONDY VYTÁPÌNÍ - OHØEVU U˜ITKOVÉ VODY (SRS)

2.4 - PLNÌNÍ ZAØÍZENÍ

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

a zkontrolujte funkci automatického ven-
tilu v kotli.

- postupnì otvírejte pøíslušný plnicí kohout
v kotli (viz obr. 21) a pøitom se ujistìte,
˜e pøípadné automatické odvzdušòovací
ventily instalované na zaøízení fungují
správnì.

- zavøete odvzdušòovací ventily radiátorù
okam˜itì poté, co z nich zaène vytékat
voda.

- zkontrolujte pomocí manometru, zda tlak
dosahuje hodnoty 0,8/1 bar.

- zavøete plnicí kohout a pak znovu
vypus•te vzduch pomocí odvzdušòo-
vacích ventilù na radiátorech.

- po prvním zapnutí (zapálení) kotle poté,
co systém dosáhne po˜adované teploty
zastavte èerpadlo a zopakujte odvzdu-
šnìní.

- Ponechte systém vychladnou a upravte

tlak vody na 0,8/1 bar.

Upozornìní
Bezpeènostní tlakové relé pro pøípad absen-
ce vody neumo˜ní zapálení hoøáku, pokud
je tlak ni˜ší ne˜ 0,4/0,6 bar.
V pøípadì zásahu tlakového relé proti
absenci vody po obnovení tlaku kotel
vypnìte a znovu zapnìte.
V opaèném pøípadì bude zapnutí hoøáku

zabránìno po dobu 15 minut.

Tlak vody v topném systému nesmí být ni˜ší
ne˜ 0,8/1bar; v pøípadì, ˜e tomu tak není
pou˜ijte plnicí kohout, kterým je kotel vyba-
ven.
Tato operace musí být provedena za stude-
na. Tlakomìr umístìný na kotli umo˜òuje

snímání tlaku v systému.

Plnicí kohout
systému

obr. 22

obr. 21

UPOZORNÌNÍ: Po urèité dobì
neèinnosti mù˜e dojít k zablokování
èerpadla. Pøed stisknutím hlavního
spínaèe musíte provést odblokování
podle následujícího postupu (viz
obr. 22):
Zasuòte šroubovák do otvoru k to-
muto úèelu urèeného, který je umí-
stìn pod ochranným šroubem ve
støedu obìhového èerpadla, a pak
otoète høídelí obìhového èerpadla
smìrem doprava. Po odblokování

zašroubujte ochranný šroub a zkon-
trolujte, zda nedochází k únikùm
vody.

Informace k instalaci

Pøíklad: Pøi 25°C je jmenovitý odpor 9888 Ohm
Pøi 90°C je jmenovitý odpor 923 Ohm
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2.5 - PRVNÍ SPUŠTÌNÍ

PØEDBÌ˜NÁ KONTROLA

Pøed tím, ne˜ kotel uvedete do provozu, je
vhodné zkontrolovat, zda:
- instalace odpovídá normám UNI-CIG

7129 a 7131 u plynové èásti a normám
CEI 64-8 a 64-9 u èásti elektrické;

- potrubí pro odvod spalin a koncová èást
jsou instalovány v souladu s pokyny;
pøedevším u kotle v provozu nelze tole-
rovat ˜ádný únik spalin z nìkterého ze
spojù;

- napájecí napìtí kotle je 230 V 50 Hz;
- je systém naplnìn vodou (tlak na vodo-

mìru je 0,8/1 bar);
- jsou pøípadná hradítka systému otevøe-

na;
- pou˜itý plyn odpovídá nastavení kotle:

v opaèném pøípadì proveïte konverzi
kotle na pou˜ití pro dostupný typ plynu
(viz oddíl: “PØIZPÙSOBENÍ PRO
POU˜ITÍ JINÝCH DRUHÙ PLYNU”); tuto
operaci musí provést kvalifikovaný tech-
nik;

- jsou pøívodní plynové kohouty otevøeny;
- nedochází k únikùm plynu;
- je zapnut hlavní spínaè;

- bezpeènostní ventily systému a ohøívaèe
nejsou zablokovány;

- nedochází k únikùm vody.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zapnutí a vypnutí kotle viz “POKYNY PRO
U˜IVATELE”.

obr. 23

2.6 - NASTAVENÍ HOØÁKU

Všechny pokyny uvedené ní˜e jsou urèeny
k pou˜ití pracovníky autorizované asistenèní
slu˜by. Všechny kotle opouštìjí výrobní
závod nastavené a zkolaudované.

Pokud by se podmínky nastavení mìly zmì-
nit v dùsledku zmìny typu plynu nebo úpra-
vy pro podmínky napájecí sítì, je nutné zmì-
nit nastavení plynového ventilu.

Pro správné nastavení plynového ventilu je
nutné postupovat následujícím zpùsobem:

A) Nastavení maximálního výkonu
- zkontrolujte hodnotu pøívodního tlaku (viz

tabulka TRYSKY – HODNOTY TLAKU);
- sejmìte plastovou krytku C (obr. 23), umí-

stìnou na vrcholu cívky modulátoru, která
chrání regulaèní šrouby regulátoru tlaku;

- nastavte regulátor teploty vody ve vytá-
pìcím systému na maximum;

- zapojte tlakomìr “U” podle pokynù uve-
dených na obrázku 24.

- Nastavte regulátor tepelného výkonu P1
(Viz obr. 19, 25) na MAXIMUM (otoète ho
smìrem DOPRAVA);

- pøepínaè léto / vypnuto / zima / proti mrazu
nastavte to polohy zima;

- zkontrolujte, zda je kontakt pokojového ter-
mostatu TA uzavøen;

- otáèením matice B (venkovní) DOPRAVA
se tlak v tryskách zvyšuje, otáèením DO-
LEVA se tlak v tryskách sni˜uje;

B) Nastavení minimálního výkonu
- odpojte elektricky cívku modulátoru;
- zapalte hoøák a zkontrolujte, zda „MINI-

MÁLNÍ“ hodnota tlaku odpovídá hodnotì
uvedené v tabulce “TRYSKY – HOD-
NOTY TLAKU“:

- pro regulaci hodnoty tlaku pøidr˜te matici
B klíèem o rozmìru 10 mm a otáèením
šroubu  A DOPRAVA tlak zvyšte nebo
otáèením DOLEVA tlak sni˜te;

- pøipojte elektricky cívku modulátoru

C) Závìreèné operace
- zkontrolujte znovu hodnoty minimálního

a maximálního tlaku plynového ventilu;
- v pøípadì potøeby proveïte doladìní;
- nasaïte zpìt plastovou krytku C;

MODULAÈNÍ CÍVKA

C

A

B

obr. 24

- zavøete zásuvky tlaku plynu;
- zkontrolujte, zda nedochází

k únikùm plynu.

B A

Info o nastavení

Pøipojte tlakomìr k MP

MP   = Tlaková zásuvka

MP
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Poznámka: Vzhledem k tomu, ˜e je kotel
modulaèní, dochází v˜dy k automatickému
pøizpùsobení tepelného výkonu vlastnostem
topného systému.
Zásah  potenciometru P1 se vztahuje na
všechny úèinky maximálního výkonu kotle

a tedy na špièkový výkon kotle.

Pou˜ití grafu tlaku/tepelného výkonu

(obr. 26)

Za pøedpokladu, ˜e by celkový pøíkon top-
ného systému byl 18 kW, je mo˜né pomocí
grafu na obr. 26 stanovit hodnotu maximál-
ního tlaku, na kterou mù˜e být hoøák nasta-

ven:

- Pokud je kotel napájen metanem, nastaví
se hodnota tlaku na regulátoru P3 na 5,8
mbar.

- Pokud je kotel napájen butanem, nastaví
se hodnota tlaku na regulátoru P3 na 10
mbar.

- Pokud je kotel napájen propanem, nastaví
se hodnota tlaku na regulátoru P3 na 14
mbar.

U vytápìcího systému za studena po za-
pojení tlakomìru ke zmìøení tlaku v hoøáku,
jak je uvedeno na obrázku 24, zapnìte kotel
v re˜imu vytápìní a postupujte podle ní˜e

uvedených pokynù:

- poèkejte zhruba 120 sekund, dokud tlak
nedosáhne provozní hodnoty;

- sledujte hodnotu namìøeného tlaku a
zkontrolujte, zda tepelný výkon kotle odpo-
vídá potøebì instalace;

- v opaèném pøípadì je mo˜né, avšak niko-
liv povinné pomocí potenciometru P1
umístìného na modulaèní kartì upravit
tepelný výkon kotle vytápìcímu systému;
otáèením potenciometru ve smìru hodi-
nových ruèièek (nahlí˜eno zepøedu) ho-
dnotu tlaku zvýšíte, a otáèením proti
smìru hodinových ruèièek hodnotu tlaku
sní˜íte.

2.7 - PØIZPÙSOBENÍ
VÝKONU VYTÁPÌCÍ-
MU SYSTÉMU

obr. 25

Info o nastavení

obr. 26

GRAF TLAKU PLYNU V HOØÁKU V ZÁVISLOSTI NA VÝKONU IN-
STALACE
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2.8 - PØIZPÙSOBENÍ PRO

POU˜ITÍ JINÝCH

DRUHÙ PLYNU

Kotle jsou vyrobeny pro typ plynu výslovnì

urèený ve fázi objednávky.

Pøípadné následné úpravy musí být prove-
deny výhradnì kvalifikovaným pracovníkem,
který pou˜ije konfekce pøipravené spoleè-
ností UNICAL a provede nezbytné operace
nezbytné pro zmìnu a nastavení za úèelem

pøípravy.

Pøi konverzi kotle z jednoho typu plynu na
jiný postupujte následujícím zpùsobem:
- sejmìte hlavní hoøák;
- demontujte trysky “1” obr. 27 hlavního

hoøáku a nahraïte je tryskami o prùmìru
odpovídajícím novému typu plynu (viz
“TRYSKY - PRÙTOKY – HODNOTY
TLAKU”);

- vlo˜te (v pøípadì zkapalnìného ropného
plynu LPG) nebo vyjmìte (v pøípadì

obr. 28

2

obr. 27

metanu) clonu “2” obr. 28 na výstupu
plynového ventilu;

- namontujte zpìt hlavní hoøák;
- pøemístìte mùstek “4-160” na kartì (viz

obrázek 20) do polohy odpovídající
danému typu plynu (zemní plyn nebo
LPG).

- zkontrolujte hodnotu tlaku pøed plynovým
ventilem (viz tabulka “TRYSKY –
HODNOTY TLAKU”) a pøistupte k
nastavení tlaku hoøáku podle pokynù v
odstavci “NASTAVENÍ HOØÁKU”;

- Zkontrolujte správnou funkci hoøáku;

- zkontrolujte, zda nedochází

k únikùm plynu.

Po dokonèení nastavení nalepte pøelepte
štítek s technickými údaji kotle nále˜itì vypl-
nìným štítkem s informacemi o konverzi na
jiný typ plynu dodaným v soupravì pro kon-

verzi.

Info nastavení

Hodnoty tlaku hoøáku uvedené v následující tabulce musí být zkontrolovány po 3 minutách provozu

BEA BTN 24

TABULKA TRYSEK – HODNOTY TLAKU – CLONY – HODNOTY PRÙTOKU

Typ

plynu

U˜itný
výkon
(kW)

Tepelná
kapacita

(kW)

Tlak
napájení.

(mbar)

Poèet
trysek

ØClona
(mm)

Minimální
tlak (mbar)

Maximální
tlak (mbar)

Min.

spotøeba.

Max.
spotøeba

Z e m n í p l y n .

(G20)

Butan (G30)

Propan (G31)

10,7 - 23,8

10,7 - 23,8

10,7 - 23,8

12,5 - 26,5

12,5 - 26,5

12,5 - 26,5

20

28

37

13

13

13

Øtrysky
(mm)

-

-

-

1,20

0,77

0,77

2,9

5,3

7,1

12,3

23,5

30,3

1,32 m³/h

0,98 kg/h

0,97 kg/h

2,80 m³/h

2,09 kg/h

2,05 kg/h

BEA BTFS 24

Typ
plynu

U˜itný
výkon
(kW)

Tepelná
kapacita

(kW)

Tlak
napájení.

(mbar)

Poèet

trysek

ØClona
(mm)

Minimální
tlak (mbar)

Maximální
tlak (mbar)

Min.

spotøeba.

Max.

spotøeba

Zemníplyn (G20)

Butan (G30)

Propan (G31)

10,9 - 24,6

10,9 - 24,6

10,9 - 24,6

12,5 - 26,5

12,5 - 26,5

12,5 - 26,5

20

28

37

13

13

13

Øtrysky

(mm)

-

-

-

1,20

0,77

0,77

3,0

5,8

7,6

13,2

25,1

32,2

1,32 m³/h

0,98 kg/h

0,97 kg/h

2,80 m³/h

2,09 kg/h

2,05 kg/h
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3.1 - REGULAÈNÍ PANEL

3 POKYNY PRO U˜IVATELE

obr. 29

A = Pøepínaè Léto-Vypnuto-Zima
B = Kontrolka napájení
C = Regulátor teploty vytápìní
D = regulátor teploty u˜itkové vody

E = Kontrolka zablokování
F = Tlaèítko odblokování
G = Manometr
H = Teplomìr

Multifunkèní spínaè
Pomocí tohoto spínaèe se volí
provozní re˜im:

Je-li spínaè poloze Léto, kotel
pouze ohøívá u˜itkovou vodu.

Je-li spínaè v této poloze, kotel
je vypnutý .

Je-li spínaè v této poloze, kotel je
vypnut, ale je aktivní funkce proti
zamrznutí, která kotel aktivuje,
kdy˜ teplota vody v topném
okruhu a/nebo v okruhu u˜itkové
vody klesne pod 6°C a deaktivuje,
kdy˜ stoupne nad 15°C

Je-li spínaè poloze Zima, kotel
pouze ohøívá u˜itkovou vodu a
zároveò vytápí.

Regulátor teploty u˜itkové
vody
Pomocí tohoto ovládacího prvku
je mo˜né nastavit teplotu
shroma˜ïování u˜itkové vody
v ohøívaèi.
Rozsah hodnot této teploty je
mezi minimem 45°C a maximem

65°C.

Regulátor teploty vytápìní
Pomocí tohoto ovládacího prvku
je mo˜né nastavit po˜adovanou
teplotu topného okruhu:
Rozsah hodnot této teploty je
mezi minimem 35°C a maximem

85°C.

Manometr
Zobrazuje tlak vody v topném
okruhu. Tato hodnota tlaku nesmí
být ni˜ší ne˜ 0.8/1 bar (za
studena).
Je-li tlak ni˜ší ne˜ 0,8 bar, je nutné
provést obno-vení správné
hodnoty tlaku vody v systému
pomocí plnicího ventilu systému
(obr. 21).
Tato operace musí být provede-

na za studena.

Teplomìr
Pomocí teplomìru na ovládacím
panelu je mo˜né kontrolovat pro-
vozní teplotu vytápìcího okruhu
døíve nastavenou pomocí pøíslu-

šného regulátoru.

Tlaèítko odblokování
Toto tlaèítko umo˜òuje reaktivo-
vat provoz kotle po zásahu blo-

kovacího zaøízení hoøáku.

A D C G H

F E B

Kontrolka zablokování
Funkcí této kontrolky je
signalizovat zásah
bezpeènostního zaøízení hoøáku
zpùsobený absencí plynu nebo
pøehozením fáze a nuláku.
V prvním pøípadì, kdy nedojde
k zapálení hoøáku, zkontrolujte,
zda je plynový ventil otevøen a
zda bylo potrubí odvzdušnìno.
V druhém pøípadì, kdy dojde
k zapnutí hoøáku a následnému
vypnutí po zhruba 10 sekundách,
je tøeba pøehodit fázový
s nulovým vodièem otoèením zá-
strèky napájecího kabelu v sí•ové

zásuvce.

Kontrolka napájení
Funkce následující kontroly je si-
gnalizovat pøítomnost napìtí
v kotli.

Info o slu˜bì
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3.3 - DÙLE˜ ITÉ RADY A

POZNÁMKY

UPOZORNÌNÍ:
Informace o správném odvodu spalin a
vìtrání místností získáte v kapitole 2

(POKYNY PRO INSTALÁTORA).

Jednou roènì kotel vyèistìte a zkontrolujte
jednotlivá zaøízení; kromì toho zkontrolujte
stav hoøèíkové anody k ochranì hoøáku.
V pøípadì potøeby údr˜báøského zásahu se
obra•te na autorizované asistenèní centrum

spoleènosti Unical.

Pokud kotel nebude dlouhou dobu pou˜íván,
pøed zapnutím elektrického napájení odblo-
kujte pomocí pøíslušného šroubu rotor obìho-
vého èerpadla.

Nikdy sami nezasahujte do plynového ven-
tilu. Touto èinností povìøte kvalifikovaného
technika.

Pravidelnì kontrolujte tlak v systému pomocí
tlakomìru umístìného na ovládacím panelu
a v pøípadì nutnosti jeho hodnotu upravte.

V pøípadì zásahu bloku zapálení signalizo-
vaného kontrolkou E na ovládacím panelu
poèkejte zhruba 10 sekund a potom stisk-
nìte tlaèítko odblokování. Pokud by se po-
rucha opakovala èasto, obra•te se na auto-
rizované asistenèní centrum spoleènosti
Unical.

Pokud bìhem vaší nepøítomnosti existuje
riziko zamrznutí systému, je nutné ho vypu-
stit podle následujících pokynù:

Vypuštìní topného okruhu kotle
Odpojte kotel od elektrického napìtí umí-
stìním volièe A do polohy vypnuto ( Off/
Vyp ).
Pøipojte k výpustnému kohoutu topného
okruhu gumovou hadici o délce dosahující
k odpadu.

3.2 - ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

ZAPNUTÍ KOTLE

LETNÍ RE˜IM (pouze ohøev
u˜itkové vody)
- Otoèením pøíslušného pøepínaèe “A” zvol-

te provoz v letním re˜imu (poloha          )

- Pomocí regulátoru teploty u˜itkové vody

“B” nastavte teplotu vody

shroma˜ïované v ohøívaèi.
- Otoèením smìrem doprava dosáhnete

nejvyšší hodnoty teploty.
- Pokud je nastavená teplota vyšší, ne˜ je

teplota kumulace v ohøívaèi, zapálí se
automaticky v dùsledku elektronického
zapnutí hoøák, zároveò se spustí obìho-
vé èerpadlo u˜itkové vody a modulaèní
karta bude øídit výkon hoøáku v závislosti
na skuteèném tepelné potøebì ohøívaèe.

- Poté, co voda v ohøívaèi dosáhne
po˜adované hodnoty, hoøák i obìhové

èerpadlo se automaticky vypnou.

ZIMNÍ RE˜IM (ohøev u˜itkové vody
a vytápìní)
- Otoèením pøíslušného pøepínaèe zvolte

provoz v zimním re˜imu (poloha            ).

- Impostare, mediante i regolatori "C" per il

riscaldamento e "B" per il sanitario, le

temperature desiderate.

- Kotel pøed spuštìním topného systému

uspokojí potøebu regulátoru u˜itkové
vody (viz letní re˜im) a teprve poté se
souhlasem pøípadného pokojového ter-

mostatu pøejde do re˜imu vytápìní.

- Po dosa˜ení po˜adované teploty v top-
ném systému, která˜to byla pøedtím na-
stavena pomocí regulátoru “C”, se hoøák
kotel vypne a k následujícímu zapnutí
dojde, kdy˜ teplota v systému klesne ale-

spoò o 8°C.

- Pokud po odbìru vody z ohøívaèe teplo-

ta klesne alespoò o 6°, kotel se automa-

ticky postará o dorovnání teploty.

ZHASNUTÍ KOTLE

- Vypnìte elektrické zaøízení kotle pomocí

volièe “A” (poloha Off/Vyp).

- Pokud se chystáte kotel na delší dobu
nepou˜ívat, zavøete plynový kohout pøed

ním.

Dùle˜ité:
Rám a ovládací panel kotle je mo˜né pravi-
delnì èistit kusem látky navlhèeným
v mýdlové vodì. Nepou˜ívejte alkohol, abra-
zivní èisticí prostøedky nebo rozpouštìdla,
která by mohla pláš• kotle poškodit.

Info o slu˜bì

OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ:

UPOZORNÌNÍ: Systém ochrany proti
zamrznutí je funkèní pouze pokud je
kotel napájen elektrickou energií a je do

nìj pøivádìn plyn.

Kotel je vybaven systémem chránícím pøed
zamrznutím, který zasáhne automaticky ve
chvíli, kdy hodnota teploty vody topném sy-
stému klesne pod 6°C: hoøák se automati-
cky zapálí a spustí se èerpadlo, dokud te-
plota vody v systému nedosáhne hodnoty

16°C.

POZOR
Tento systém chrání pøed mrazem vytápìcí
systém, nikoliv okruh ohøevu u˜itkové
vody.
Vytápìcí systém mù˜e být kromì toho efek-
tivnì chránìn pøed mrazem pomocí specifi-
ckých nemrznoucích kapalin vhodných pro
polymetalických systémù.  Nepou˜ívejte
nemrznoucí kapaliny urèené pro auto-
mobilové motory a zkontrolujte úèinnost

produktu v èase.

POZOR!
Tento kotel je bì˜nì chránìn pøed mra-
zem aktivním elektrickým a plynovým
zapojením (kotel je bì˜nì napájen a zap-
nut). Pokud by z jakéhokoliv dùvodu
došlo k pøerušení tohoto napájení, mohlo
by v kotli zasáhnout pøi teplotì pod 4°C
zaøízení pro útlum funkce, který zacho-
vává bezpeènost spotøebièù.
Pro reaktivaci kotle v pøípadì pøetrvání
ochrany si vy˜ádejte zákrok autorizo-
vaných operátorù a technických asisten-
tù.
.
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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 = Elektrické napájení - Spotøeba
8 = Stupeò ochrany
9 = (Pn) Jmenovitý u˜itný výkon
10 = (Pcond) U˜itný výkon pøi kondenzaci (pouze v pøípadì kon-

denzaèního kotle)
11 = (D) Mìrný prùtok vody podle EN 625
12 = (Qn) Jmenovitá tepelná kapacita
13 = (Qnw) Jmenovitá tepelná kapacita v re˜imu ohøevu u˜itkové

vody, pokud se liší od re˜imu vytápìní
14 = (NOx) Tøída NO

X

15 = (PMS) Maximální tlak v re˜imu vytápìní
16 = (T max) Maximální teplota vytápìní
17 = (PMW) Maximální tlak v re˜imu ohøevu u˜itkové vody
18 = (T max) Maximální teplota ohøevu u˜itkové vody
19 = Nastaven na plyn typu X
20 = Zemì urèení, kategorie plynu, tlak napájení
21 = Místo pro národní znaèky
22 = Identifikaèní kód instituce dohlí˜ející na udìlování znaèky CE

IT

3.4 - POPIS ŠTÍTKU S ÚDAJI

Informace k instalaci
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u˜iteèné bez zásahu do jejich základních charakteristik.
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