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Váený zákazníku
stal jste se majitelem nového, moderního a kvalitního
výrobku firmy MORA-TOP s.r.o., který ve své konstrukci
vyuívá moderní technologie, zejména v oblasti elektronické
regulace a zabezpeèení provozu kotle. Vìøíme, e Vám bude
náš výrobek dlouho a spolehlivì slouit.

= Kotel nedovolí zamrznutí vody v kotli. Klesne-li teplota
vody v primárním okruhu na 5 oC, vyhøeje se na 19 oC.

= Bìhem dlouhodobého odstavení bude kadých 24
hodin protáèet èerpadlo, aby nedošlo k jeho tzv.
„zaseknutí” (vlivem usazenin).

= Systém chrání výmìník proti pøehøátí, po zhasnutí
hoøáku nechává èerpadlo odpovídající dobu v chodu.

= Kotel je zabezpeèen proti pøíliš èastému zapalování a

Základní charakteristika

> Kotle

MORA-TOP jsou plynové, prùtoèné, teplovodní
kotle kategorie I2H, spalující zemní plyn. Jsou to nástìnné
spotøebièe urèené pro vytápìní rodinných domù, budov a
spoleèných prostorù s tepelnými ztrátami do 20 nebo
25 kW, v pøípadì kombinovaných kotlù i k ohøevu
uitkové vody.

>U

tìchto kotlù jsou spaliny odvedeny do vnìjšího
prostøedí komínem.

zhášení hoøáku pøi ohøevu otopné vody, je-li odebíraný
výkon otopné soustavy niší ne spodní hranice
výkonu kotle.

= U kombinovaných kotlù pøesnì udruje nastavenou
teplotu uitkové vody bez ohledu na protékající
mnoství vody nebo kolísání tlaku ve vodovodním
øádu.

= Velkou výhodou je inteligentní pøedehøev TUV.
Principem je nastavit TUV a nauèit zaøízení, jaké jsou
zvyky koncového uivatele, a to zaznamenáním
poadavkù TUV za posledních 24 hodin.

> JEDNODUCHOST
Výhody Vašeho nového kotle

> EKONOMIKA

- Váš nový kotel spotøebovává jen tolik
plynu, kolik je právì potøeba - elektronická èidla pøesnì
mìøí teplotu na výstupech otopné i uitkové vody a
mikroprocesorová regulace øídí prùtok plynu úmìrnì
nastaveným teplotám a rychlosti jejich zmìn (regulace
PID).

- Váš nový kotel je automat po odborném uvedení do provozu nevyaduje ádná
zvláštní nastavení a sám se pøizpùsobí Vaší otopné
soustavì.

> ROZMÌRY

- Váš nový kotel patøí svými rozmìry
k nejmenším kotlùm, mùete jej umístit i tam, kde byste
jiné kotle jen tìko umisovali, nezabírá Vám tolik místa.

> BEZPEÈNOST

provozu kotle zajišují dva na sobì
nezávislé havarijní systémy ochran a funkcí.
Jsou to: 1. Hardware systém
2. Software system (mSKOT)
Systém nedovolí:
= spuštìní hoøáku bez dostateèného tlaku vody v kotli
(prasklý rozvod v otopné soustavì, apod.),

= pøehøátí vody a výmìníku v jakémkoliv poruchovém
stavu, a to nezávisle, díky mikroprocesorové regulaci a
havarijnímu termostatu na výmìníku, který odstavuje
celý kotel z provozu,

= únik plynu pøes plynový hoøák, protoe detekce
plamene na otevøeném hoøáku je zabezpeèena
ionizaèní pojistkou,

= kotel nedovolí, aby spaliny vnikaly do místnosti (napø.

> PAMATUJTE!
Váš nový kotel by nemìl zùstat osamocen v boji o Váš
komfort - vìnujte pozornost tepelné izolaci Vašeho
domu/bytu a vybavte se i kvalitním prostorovým
termostatem, který má na celou funkci otopné soustavy
velký vliv.

S pøáním, aby kotle MORA-TOP pøispìly k pohodì
Vašeho domova
MORA-TOP s.r.o.

pøi ucpání komína, nebo zpìtném tahu komína),
pojistka zpìtného tahu spalin vypne kotel z provozu.

> KOMFORT

- Váš nový kotel myslí za Vás, aby Vám
vytvoøil komfort, šetøil Vaše peníze a pøedešel závadám:

= Je-li otopná soustava studená (právì jste zpìt
z dovolené), kotel ji bude dohøívat nejvyšším
výkonem, poté pøejde na úsporný reim.

PROXIMA komín
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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

> Sekundární

výmìník pro pøípravu TUV má speciálnì
upravenou teplosmìnnou plochu proti usazování vodního
kamene.

> Pøednostní ohøev TUV.
> Kotel je vybaven automatickým

1.1 Popis a pouití

> Nástìnný

plynový kotel PK20KK, PK25KK, PK20SK a
PK25SK je urèen pro spalování zemního plynu. Je
v provedení B11BS s odtahem do komína.

> Teplo

uvolnìné spalovacím procesem je pøedáváno
novým mìdìným výmìníkem. Tento výmìník má vodou
chlazenou spalovací komoru, èím je dosaena vysoká
úèinnost. Spaliny jsou odvádìny do pøerušovaèe tahu a
pak do odtahového potrubí a do komína. Pro pøípad
zanesení nebo ucpání komína je bezpeèný provoz kotle
sledován pojistkou proti zpìtnému toku spalin.

> Kotle se vyrábí ve dvou variantách, a to kombi nebo sólo.
> Kotel kombi je urèen pro ohøev otopné vody a pøípravu
TUV.

> Kotel sólo je urèen pro ohøev otopné vody a ohøev TUV
mùe být zajištìn v zásobníkovém ohøívaèi vody, který se
dá pøipojit ke kotli.

> Kotel

kombi, urèený pro topení a pøípravu TUV, má
ve spodní èásti hydroskupinu od firmy Grundfos, která je
vybavena èidly pro snímání prùtoku, teploty a tlaku
ve vodních cestách. Informace z èidel jsou pøedávány
elektronické øídicí jednotce od firmy Kromschröder, která
zpracovává a øídí ostatní komponenty kotle.

> Oba

dva typy kotlù lze pouít do soustav ústøedního
vytápìní, v bytech, rodinných domcích, provozovnách,
dílnách.

by-passem (by-pass technické øešení, které zajistí cirkulaci v primárním
výmìníku i pøi neprùchodné otopné soustavì).

1.3 Dùleité pokyny a upozornìní

> Pøi instalaci, uvádìní do provozu a obsluze kotle je nutno
dodrovat zásady stanovené pøíslušnými normami a
výrobcem. Je proto ve Vašem zájmu, abyste peèlivì
prostudovali návod k obsluze a záruèní list a øídili se jimi.

> Zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.
> Zkontrolujte, zda dodaný typ odpovídá typu

poa-

dovanému pro uití.

> Údaje

týkající se stavu seøízení uvedené na výrobním
štítku (druh plynu a jeho pøipojovací pøetlak) musí být
kompatibilní s místními pøipojovacími podmínkami.

> Uivatel

nesmí jakkoli zasahovat do zajištìných èástí

kotle.

> Kotel nesmí být umístìn v místnostech, ve kterých mùe
být vytváøen podtlak od ventilátorù vìtracích zaøízení,
který by mohl narušit funkci odvodu spalin od ohøívaèe.

1.3.1 Instalace

> Bezpeèný a ekonomický provoz kotle vyaduje odbornì
zpracovaný projekt na celou otopnou soustavu.

> Napustit

kotel vodou, pøipojit na plyn, pøipojit
do el. sítì a uvést do provozu, smí pouze autorizovaný servisní technik firmy MORA-TOP s.r.o.

1.2 Pøednosti kotle

> Vysoká úèinnost 92,5%.
> Vysoká spolehlivost regulaèních

> Instalaci
a zabezpeèovacích

prvkù.

> Nízký obsah škodlivin.
> Široký rozsah plynulé regulace od 25% do 100%.
> Øízení podle venkovního èidla teploty - ekvitermní regulace, kde teplota otopné vody se mìní v nepøímé úmìøe
s venkovní teplotou podle pøedem zvolené závislosti.

> Umoòuje

další pøipojení prostorového
pro zadání lokálního otopného programu.

regulátoru

> Umoòuje zapojení do kaskády pomocí pøipojení E – BUS.
> Další pøedností našeho výrobku je, e základní øídicí
jednotka umoòuje provozovat kotel v napìovì
nestabilních el. sítích a to v rozmezí min. 150 V a 260 V.
Pøi podpìtí nebo pøekroèení uvedeného rozsahu pracovního napìtí se øídicí jednotka automaticky vypne
a po odeznìní nepøíznivého napìového stavu distribuèní
sítì se automaticky uvede do èinnosti.

> Velmi tichý start hoøáku.
> Velmi pøesné mìøení prùtoku TUV je v rozsahu 1,6 a 20
l/min.

PROXIMA komín

kotle smí provést pouze firmy k této èinnosti
odbornì oprávnìné.

> Kotel mùe být pouíván pouze na druh plynu, který je
uveden na typovém štítku spotøebièe.

> Na kotel a do vzdálenosti menší ne 100 mm od nìj nesmí
být kladeny nebo umístìny pøedmìty z hoølavých hmot.

> Pøed

zapoèetím prací, které mohou mít za následek
zmìnu prostøedí v prostoru, kde je kotel instalován (napø.
pøi práci s nátìrovými hmotami, lepidly apod.), nesmí být
kotel v provozu. Kotel se mùe uvést opìt do provozu a
po ukonèení prací a øádném vyvìtrání prostoru, resp. a
kdy nehrozí nebezpeèí vznícení výparù.

> Instalovaný kotel nesmí být pøemisován.
> Kotel pøipojovat pøevleènou maticí s plochým

tìsnícím

kroukem (týká se pøipojení plynu i vody).

> Je

nutné osadit vstup OV a TUV filtry a uzavíracími
ventily.

> Je nutné po obrysu kotle zachovat volný prostor 100 mm
z dùvodu pøípadného servisu. V opaèném pøípadì
zákazník hradí demontá kotle z otopného systému, a to i
v záruèní lhùtì.
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> Pojistný

ventil je nutné napojit na odpad, a to bez
uzavíracích èlenù.

> Kotel

musí být instalován tak, aby zásuvka pro pøívod
elektrického proudu byla na pøístupném místì.
Na levou dutinku zásuvky musí být pøipojen
fázový vodiè, na pravou dutinku nulový vodiè.

!

Plynová armatura je pod síovým
napìtím 230 V. Pøed zásahem do tohoto
bezpeènostního
prvku
je
nutno
vytáhnout vidlici ze zásuvky el. proudu.

1.3.2 Uvedení do provozu

> Uvedení kotle do provozu smí provést pouze firmy, mající
pro tuto èinnost uzavøenou platnou smlouvu s výrobcem.
Seznam tìchto firem je pøiloen s výrobkem.

autorizovaná servisní firma. Seznam doporuèených
úkonù je uveden v kapitole „ÚDRBA”.

> Plynové

kotle MORA-TOP nesmí být pouity
k jiným úèelùm, ne je uvedeno v návodu
na instalaci, údrbu a obsluhu kotle.

1.3.4 Bezpeènost
Pøi zápachu plynu:

plynárenskou pohotovostní slubu,
prohlídky nesmí být kotel provozován.

> Firma,

která uvede kotel do provozu, má povinnost
následnì zajistit pøípadné opravy kotle v záruèní dobì.
V pøípadì, e tato firma zanikne, zajistí opravu servisní
firma nejbliší vašemu bydlišti nebo obchodnì servisní
centrum MORA-TOP.

> Pøi

uvádìní kotle do provozu je pracovník této firmy
povinen zejména:
- zkontrolovat tìsnost kotle,
- zkontrolovat všechny funkce kotle, podle kap. 4.13
- seznámit zákazníka s obsluhou a údrbou kotle,
- pouèit zákazníka o nutnosti zachování bezpeèných
vzdáleností kotle od hoølavých stìn a jejich ochranì dle
ÈSN 06 1008 a ÈSN 73 0823.
Provedení všech tìchto úkonù si nechte ve vlastním
zájmu potvrdit v záruèním listì.
Bez øádného vyplnìní a potvrzení provedení úkonù je
záruèní list neplatný.

!

Pozor!
Pøi pøechodu z chladného (okolní
teplota je niší nebo rovna 0 °C)
do teplého prostøedí uveïte kotel
do provozu a po 2 hodinách!

firmì, do její prohlídky
nesmí být kotel provozován.

Pøi poáru spotøebièe:

> Uzavøít plynový kohout spotøebièe .
> Dle monosti odstavit spotøebiè z provozu.
> Odpojit spotøebiè od elektrické sítì.
> Uhasit oheò hasícím práškovým nebo snìhovým
pøístrojem

Výbušné a snadno vznìtlivé materiály:

> V blízkosti kotle neskladujte a nepouívejte ádné
výbušné a snadno vznìtlivé materiály, resp. hoølavé a tìkavé látky (napø. papír, barvy, øedidla atd.)

1.3.5 Význam zkratek a pouitých symbolù

> Jakákoliv

> PK20KK

manipulace, provoz, pouívání, obsluha a
údrba kotle, které jsou v rozporu s pokyny tohoto
návodu, jsou nepøípustné. Výrobce neruèí za škody
vzniklé nesprávným pouíváním a zacházením.

> Povinností

uivatele je zajistit nejménì jednou roènì
provozní revizi vestavìné expanzní nádoby a nejpozdìji
jednou za 9 let její tlakovou zkoušku odborným servisním
podnikem. Kotel vyaduje obèasnou obsluhu a dozor.

> Vìtrání místnosti je nutno zajistit dle TPG 704 01.
> Výrobce doporuèuje periodické prohlídky kotle, nejlépe
1x roènì pøed topnou sezonou. Prohlídku provede

PROXIMA komín

nebo
její

Pøi zápachu splodin spalování:

> Kotel

mùe obsluhovat pouze dospìlá osoba pouèená
podle pokynù v tomto návodì.

do

> Vypnout kotel.
> Otevøít okna a dveøe.
> Podat zprávu odborné

> OV - otopná voda
> TUV - teplá uitková voda
> ZOV - zásobníkový ohøívaè vody

1.3.3 Provoz kotle

!

> Uzavøít plynový kohout.
> Otevøít okna.
> Nemanipulovat s elektrickými spínaèi.
> Uhaste otevøené ohnì.
> Odjinud okamitì zavolat servisní firmu

=
=
=
=

PK - typ zaøízení
20 - výkonová øada
KK - kombi komín
SK - sólo komín

!

Upozornìní k zvýšené pozornosti

Informativní upozornìní
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1.4 Hlavní rozmìry

MODEL N012

KOMBI

SOLO

48,7

48,7

C

100

B

D

A

F

D

65

(88)

98,5

A

E

98,5

100

E

40 65 65

(40)

190

280

82

165

27

8

f 130
16

224

793

381

400

A - výstup OV (vnìjší závit G 3/4”)
B - výstup TUV (vnìjší závit G 1/2”)
C - vstup TUV (vnìjší závit G 1/2”)
D - vstup OV (vnìjší závit G 3/4”)

E - vstup plynu (vnìjší závit G 3/4”)
F - vstup pro napouštìní otopného systému
(vnìjší závit G 1/2”) - z výroby zajištìn
záslepkou, pøi montái osadit ventilem

1
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KOMBI

46
D

A

E

B

183

168

61

Kohout
napouštìcího ventilu

MODEL N032

C

112 28 120

28 (112)

280

27

8

f 130
16

224

793

381

400

A - výstup OV (vnìjší závit G 3/4”)
B - výstup TUV (vnìjší závit G 1/2”)
C - vstup TUV (vnìjší závit G 1/2”)

D - vstup OV (vnìjší závit G 3/4”)
E - vstup plynu (vnìjší závit G 3/4”)

1.1
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1.5 Technické údaje
Obchodní oznaèení

Jednotka

PROXIMA
20KK

PROXIMA
25KK

PROXIMA
20SK

PROXIMA
25SK

TYP

PK20KK.N032 PK25KK.N032 PK20SK.N012 PK25SK.N012

Kategorie
Provedení
Odvod spalin
Druh paliva
Max. tepelný pøíkon
Min. tepelný pøíkon
Max. tepelný výkon
Min. tepelný výkon
Úèinnost pøi jmenovitém tepelném výkonu
Spotøeba plynu pøi jmenovitém výkonu
Tlak plynu
Jmenovitý vstupní pøetlak plynu
Prùmìr trysky hoøáku
Tlak pod hoøákem min.
Tlak pod hoøákem max.
Expanzní nádoba
Celkový objem
Topení (OV)
Rozsah nastavení teploty
Max. pøetlak
Min. pøetlak
Max.vodní objem otopné soustavy
Teplá uitková voda (TUV)
Rozsah nastavení teploty
Max. pøetlak uitkové vody na vstupu do kotle
Min. pøetlak uitkové vody na vstupu do kotle
Prùtok TUV pøi ohøátí o D t 25 °C
Prùtok pøi ohøátí o D t 30 °C
Prùtok pøi ohøátí o D t 35 °C
Min. prùtok
Max. prùtok vody
Hodnoty spalin
Hmotnostní prùtok spalin
Maximální teplota spalin
CO2
Tøída NOX
Kouøovod (prùmìr)
Elektrické údaje
Elektrické napìtí
Frekvence
Celkový instalovaný elektrický pøíkon
Pøíkon v bìném provozu
El. spotøeba v pohotovostním reimu (24
hodin)
El. spotøeba v topném reimu (24 hodin)
Stupeò elektrického krytí
Jmenovitý proud pojistky spotøebièe
Všeobecnì
Druh prostøedí dle ÈSN 33 2000-3
Tøída spotøebièe dle ÈSN EN 60 335-1
Vypínací teplota havarijního termostatu
Hmotnost
Výška
Šíøka
Hloubka
Hluènost
Pøesnost regulace OV a TUV

27,5
7,2
25,44
6
92,5
2,91

kW
kW
kW
kW
%
m3.h-1

22
6
20,35
5
92,5
2,32

I2H
B11BS
do komína
zemní plyn (G20)
27,5
22
7,2
6
25,44
20,35
6
5
92,5
92,5
2,91
2,32

mbar
mm
mbar
mbar

20
1,15
1,3
13,8

20
1,20
0,8
12,7

20
1,15
1,3
13,8

20
1,20
0,8
12,7

l

7

7

7

7

°C
bar
bar
l

45 ÷ 85±1
3
0,7
100

45 ÷ 85±1
3
0,7
100

45 ÷ 85±1
3
0,7
100

45 ÷ 85±1
3
0,7
100

°C
bar
bar
l.min-1
l.min-1
l.min-1
l.min-1
l.min-1

30 ÷ 60±2
6
0,5
11,7
9,7
8,3
1,6±0,3
20

30 ÷ 60±2
6
0,5
14,6
12,2
10,4
1,6±0,3
20

g.s-1
°C
%
mm

13,9
105
5,8
3
*130/120

17,4
111
7,9
3
130

13,9
105
5,8
3
*130/120

17,4
111
7,9
3
130

V
Hz
W
W

230
50 ÷ 60
123
58 ÷ 123

230
50 ÷ 60
123
58 ÷ 123

230
50 ÷ 60
123
58 ÷ 123

230
50 ÷ 60
123
58 ÷ 123

kWh

0,288

0,288

0,288

0,288

kWh
IP
A

2,88 ÷ 4,44
44
4

2,88 ÷ 4,44
44
4

2,88 ÷ 4,44
44
4

2,88 ÷ 4,44
44
4

°C
kg
mm
mm
mm
dB
°C

normální
I
105
32
793
400
381
< 50
±1

normální
I
105
33
793
400
381
< 50
±1

normální
I
105
30
793
400
381
< 50
±1

normální
I
105
31
793
400
381
< 50
±1

Údaje o jmenovité spotøebì plynu jsou uvedeny pøi teplotì 15 °C a atmosférickém tlaku 1013,25 mbar, suchý plyn.
* Redukce hrdla spalin o f 130 mm na f 120 mm bude dodána na vyádání.
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1.6 Hlavní èásti

MODEL N012

Expanzní
nádoba

Pojistka proti
zpìtnému toku
spalin

Pøerušovaè
tahu

Havarijní
termostat
Primární
výmìník

Zapalovací
elektroda

Ionizaèní
elektroda

Pojistka proti
zpìtnému toku
spalin

Hoøák

Sekundární
výmìník

Pojišovací
ventil

Èidlo prùtoku
a teploty
Èidlo tlaku
a teploty

Hydroblok
s trojcestným
ventilem

Zapalovací
transformátor

Panel
øídicí jednotky

Plynová
armatura
Termomanometr
Ovládací knoflík TUV

Èidlo tlaku a teploty
s by-passem

Ovládací knoflík OV

Ovládací knoflík
zapnutí a vypnutí kotle

Èidlo prùtoku
a teploty

POZNÁMKA: Obrázek je pouze informativní. Pouívá se i výmìník se dvìma závity.
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MODEL N032

Expanzní
nádoba

Pojistka proti
zpìtnému toku
spalin

Pøerušovaè
tahu

Havarijní
termostat
Primární
výmìník

Zapalovací
elektroda

Ionizaèní
elektroda

Pojistka proti
zpìtnému toku
spalin

Hoøák

Sekundární
výmìník
Èidlo tlaku
a teploty

Pojišovací
ventil

Trojcestný
ventil

Èerpadlo

Zapalovací
transformátor

Plynová
armatura

Napouštìcí
ventil

Panel
øídicí jednotky

Èidlo prùtoku
a teploty
Termomanometr
Ovládací knoflík TUV

Ovládací knoflík OV

Ovládací knoflík
zapnutí a vypnutí kotle

POZNÁMKA: Obrázek je pouze informativní. Pouívá se i výmìník se dvìma závity.
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1.7 Funkèní schéma

PK20KK.N012
PK25KK.N012
2

8
3

2

8

3

4

3

5

2

5

9
10

9
10

13

6
7

15

2

4

11

12

6
14

5

9
10

14

11

11

14

1

2

1

2

1

8

12

PK20KK.N032
PK25KK.N032

PK20SK.N012
PK25SK.N012

4

6
7

13

7

15

16

17 18

20

19

1 - pøerušovaè tahu
2 - pojistky proti zpìtnému toku spalin
3 - primární výmìník
4 - pojistný ventil
5 - expanzní nádoba
6 - automatický odvzdušòovací ventil
7 - èerpadlo+trojcestný ventil
(trojcestný ventil jen u kombi kotlù)
Upozornìní!

16

19

20

8 - havarijní termostat
9 - hoøák
10 - plynová armatura
11 - termomanometr
12 - sekundární výmìník
13 - èidlo prùtoku a teploty TUV
14 - èidlo tlaku a teploty OV
15 - automatický by-pass

16

17

16
17
18
19
20

-

19

18

20

výstup OV
výstup TUV
vstup TUV
vstup plynu
vstup OV

Toto funkèní schéma nepouívat jako podklad pro pøipojovací armatury!

3

1.8 Popis funkce
1.8.1 Konstrukèní øešení
Váš kotel je konstruován dle nejnovìjších platných norem
ÈSN EN a IEC. Pøi vývoji byl kladen dùraz na bezpeènost
provozu kotle, minimalizaci spotøebovaných energií
se standardní spolehlivostí provozu. Bylo vyuito nejmodernìjší technologie a komponent.

1.8.2 Øídicí jednotka
Øídicí jednotka, která je souèástí a mozkem systému kotle
má nìkolik funkcí, které mimo jiné udávají vlastnosti kotle.
Jsou to :
= Bezpeènostní funkce – zajišují ochranu pøed újmou
na zdraví a majetku.

= Uivatelské funkce – jsou k dispozici pro uivatele.
= Procesní funkce – interní funkce uivateli nedostupné,
ale dùleité pro spolehlivý chod kotle.

PROXIMA komín

Po pøipojení kotle do provozu øídicí jednotka okamitì
zaèíná vykonávat soubor instrukcí. Provádí neustále
kontrolu svého interního systému, kontroluje bezpeènostní
prvky kotle (i kdy jsou mu nadøazené), a vlastní regulaci
topného procesu pro výrobu OV a TUV dle zadaných
poadavkù na obsluném panelu kotle. Tyto èinnosti se
periodicky opakují, take jakákoliv odezva na poadavky
regulace a bezpeènost provozu je zpracována v nìkolika
milisekundách.
Øídicí jednotka neustále ète všechny pøipojené vstupní
periferie. Detekuje pøipojení èidel a ète jejich signály:
= èidlo tlaku a teploty OV

=
=
=
=

èidlo prùtoku a teploty TUV
havarijní termostat
prostorový termostat
pojistka proti zpìtnému toku spalin
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Namìøené hodnoty a signály jsou okamitì zpracovány
v øídicí jednotce a dle výsledkù se plynule pøidává nebo
ubírá mnoství plynu do hoøáku kotle.

s ekvitermní regulací je minimalizace spotøeby energií
(„nepøetápí se”) a maximální komfort vytápìní.

1.8.4 Provoz ohøevu TUV

Øídicí deska ovládá :

> Poadavek na ohøev teplé vody má pøednost pøed ohøe-

= Modulaèní - plynový ventil
= Trojcestný ventil
= Obìhové èerpadlo
1.8.3 Provoz topení (OV)
Bez pøipojeného prostorového termostatu
Teplota ve Vašem otopném systému je udrována dle
teploty na výstupu kotle. Doporuèujeme provoz s prostorovým termostatem, protoe kotel nemá informaci o aktuální
teplotì v místnostech, které poadujete vytápìt.

S pøipojeným pokojovým termostatem

> Kotel má informaci o aktuální teplotì ve Vaší místnosti,
ale nemá k dispozici venkovní teplotu.

> Teplota ve Vaši místnosti

bude automaticky udrována
na hodnotì, kterou si nastavíte na odpovídajícím
pokojovém termostatu. Pøi této regulaci vdy dochází
k malému rozdílu teploty ve vytápìné místnosti. Tato
odchylka je dána místem (zónou), ve kterém je
termostat instalován.

> Pokojový

termostat by nemìl být umístìn v blízkosti
otopných tìles, na zdi, její vnìjší strana není
ve vytápìném prostoru (napø. vnìjší zeï) a v místech
s prùvanem nebo ve výklencích, které by jej izolovaly.
Za nejvhodnìjší je povaováno místo na zdi obývacího
pokoje - bokem ke dveøím, otopným tìlesùm a oknùm
- ve výšce asi 1,5 m od podlahy.

vem vody do otopné soustavy. Prùtok uitkové vody pøes
èidlo prùtoku uitkové vody uvede kotel do provozu
ohøevu uitkové vody, kdy trojcestný ventil pøestaví smìr
proudìní otopné vody pøes sekundární výmìník a odtud
zpìt k èerpadlu. Od ohøáté otopné vody se v sekundárním
výmìníku ohøívá proudící uitková voda na uivatelem
nastavenou teplotu. Teplotu uitkové vody udruje øídicí
jednotka na zvolené výši zmìnou výkonu hoøáku.
Po ukonèení odbìru teplé uitkové vody se kotel
automaticky pøestaví po 30 sekundách opìt na provoz
topení v zimním provozu. V letním provozu zùstává kotel
v reimu ohøevu TUV.

> Pøi pouití domácí vodárny vlivem kolísajícího tlaku a tím i
prùtoku mùe dojít k vìtší regulaèní odchylce TUV, která
bude tím vìtší, èím vìtší bude kolísání tlaku.

Reim KOMFORT „C” (obr.5)

>V

tomto reimu je primární okruh kotle pøedehøíván
pro dosaení rychlejší odezvy na poadavek TUV.

> Pøedehøívací funkce se spustí o 0,5 hod. døíve, ne byl
poadavek pøedchozího dne a bude trvat o 0,5 hod. déle,
ne byla TUV poadována pøedchozí den.
24 hodinové
záznamy zvykù

TUV

Naèasování funkce
pøedehøívání

S pøipojeným venkovním èidlem

Funkce pøedehøívání TUV
+/- 0,5 hod.

> Jde o ekvitermní regulaci s pevnì nastaveným posuvem
- kotel má informaci o aktuálních venkovních teplotách a
v závislosti na nich udruje odpovídající teplotu v otopném systému. Teplota je udrována dle standardních
ekvitermních køivek viz obr.4.
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Reim ECO „E”
V reimu ECO je funkce pøedehøevu vypnuta. Záznam TUV
je nadále funkèní.

Ekvitermní køivky pro nastavenou teplotu 20 °C

Teplota otopné vody (°C)

100

1.8.5 Ochranné funkce kotle

topná køivka

2,5

90

2,2 2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

> Protizámrazová funkce kotle

80

= Tato funkce chrání kotel pøed zamrznutím vody v kotli

70

a je aktivní i pøi vypnutém vytápìní.

60

= Jakmile teplota poklesne na ménì ne +5°C, kotel se

50
40

=

30
20
20

10

0

-10

-20

Venkovní teplota (°C)

-30

-40

4

>V

pøípadì, kdy Vám teplota v místnosti momentálnì
nevyhovuje, mùete individuálnì provést korekci topné
køivky ovládacím knoflíkem se symbolem
na
ovládacím panelu kotle. Velkou výhodou provozu kotle
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nastartuje a bìí na min. výkon a do doby, kdy
teplota v otopném okruhu dosáhne +19°C.
Je-li kotel vypnut hlavním vypínaèem, protizámrazová ochrana je nefunkèní. Dojde-li v tomto pøípadì
k zamrznutí vody v kotli, automatika znemoní jeho
opìtovné spuštìní.

> Deblokaèní funkce

= Tato funkce zamezí zatuhnutí rotoru èerpadla. Není-li
èerpadlo spuštìno bìhem 24 hodin, automatika
na krátkou dobu èerpadlo spustí a zabrání tomuto
jevu.
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= Je-li kotel vypnut hlavním vypínaèem, deblokaèní
ochrana je nefunkèní.

1.8.6 Bezpeènost provozu

> Deska øídicí jednotky

= Technické øešení a metoda návrhu øídicí jednotky jsou
certifikovány mezinárodním typem ochrany mSCOT.

> Havarijní termostat

= Uzavøe pøívod plynu do kotle v dùsledku pøekroèení
max. povolené teploty vody ve výmìníku.

> Pojistky proti zpìtnému toku spalin

= Jestlie dojde k ucpání komína nebo výmìníku tepla
(i èásteènému), které zpùsobí vnikání spalin do
prostoru, kde je kotel umístìn, pojistky zaznamenají
zvýšenou teplotu a vyvolají uzavøení pøívodu plynu do
hoøáku. Kotel hlásí poruchu. Kotel se po 10 minutách
opìt nastartuje. Kotel tento pokus provede 10-krát.
Není-li závada odstranìna, kotel spadne trvale do
poruchy.

= V pøípadì, e kotel spadne trvale do poruchy, je nutné
pøivolat odborný servis, který odstraní poruchu a poté
provede provozní zkoušku.

= Pojistky nesmí být vyøazeny z provozu a nesmí být
ovlivòovány jejich funkce (zmìnou polohy).

= Doporuèujeme alespoò 1x za rok nechat pøekontrolovat odborným servisem správnou funkci pojistek,
zda kotel vypíná po ucpání komína nebo výmìníku
tepla.

= Pøi pøípadné výmìnì vadné pojistky musí být pouita
pojistka proti zpìtnému toku spalin dle pøíslušného
katalogu náhradních dílù pro daný typ kotle. Po montái se musí provést zkouška správné funkce pojistky.

> Detekce plamene
Øídicí jednotka kontroluje pøítomnost plamene na hoøáku
v napìovém rozsahu od 155 V do 255 V. Nedojde-li
k zapálení plamene po pìti pokusech, pøejde kotel
do poruchového stavu. (Je-li napìtí sítì ve spodním
rozsahu 155 V - 195 V, provede kotel 3 pokusy o zapálení
hoøáku, a další dva si rezervuje pro pøípad zvýšení napìtí
od 195 V - 255 V.)

> Je-li

ke kotli pøipojeno NTC èidlo ZOV, kotel bude
pracovat v reimu øízení zásobníku TUV.

> Po

sekvenci automatického snímání je øídicí jednotka
pevnì nastavena na øídící funkci, dokud se nespustí nová
sekvence (další zapnutí ovládacím knoflíkem
).
V prùbìhu této doby se monitorují jen èidla detekovaná
po zapnutí.

1.9.2 Automat. detekce venkovního èidla

> Po

kadém zapnutí kotle ovládacím knoflíkem
provede øídicí jednotka automatický test venkovního èidla
tak, aby se nastavily vhodné øídící funkce.

> Tento test trvá pøiblinì 10 sekund a zajišuje, e jsou
z pohledu elektroinstalace èidla v stabilizovaném stavu.

> Pokud

systém zjistí, e je pøipojeno venkovní èidlo,
nastaví se øídící funkce øídicí jednotky na ekvitermní
regulaci s pevnì nastaveným posuvem podle topné
køivky (ovládací knoflík OV slouí k výbìru topné køivky).

> Pokud

není zjištìno venkovní èidlo, je teplota OV
nastavována ovládacím knoflíkem OV.

1.10 Øízení poruch
1.10.1 Øízení poruch èidla prùtoku
a teploty TUV

>V

pøípadì poruchy èidla TUV související s poškozeným
zapojením - zkratem mezi kabely, je øídicí jednotka stále
schopna øídit provoz ústøedního topení.

> Pokud dojde k závadì na TUV a plamen nehoøí, rozsvítí se
èervená kontrolka (RESET tlaèítko). V pøípadì, e kotel
topí a plamen hoøí, svítí fialová kontrolka (RESET
tlaèítko).
Pokud kotel s výše uvedenými závadami vypnete a opìt
zapnete do trvalého provozu, øídicí jednotka nebude
detekovat senzor TUV a kotel bude pracovat v reimu
solo, bez signalizace chyby TUV.

1.10.2 Øízení poruch venkovního èidla

1.9 Automatická detekce èidel
1.9.1 Automatická detekce èidel TUV
Po kadém zapnutí kotle ovládacím knoflíkem
provede
øídicí jednotka automatický test pøipojených èidel tak, aby
se nastavily vhodné øídící funkce.
Tento test trvá pøiblinì 10 sekund a zajišuje, e jsou
z pohledu elektroinstalace èidla v stabilizovaném stavu.
Jsou zavedeny 2 øídicí funkce:
1. kotel s øízením ZOV pøes èidlo NTC (5 kW)
2. kombinovaný kotel TUV s øízením pøes èidlo prùtoku
a tepoty
Pøipojení NTC èidla pøi detekci má nejvyšší prioritu a urèuje
funkci kotle.
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> Pokud øídicí jednotka zjistí, e je pøipojeno venkovní èidlo,
funguje øízení s funkcí ekvitermní regulace s pevnì
nastaveným posuvem.

> V pøípadì poruchy venkovního èidla související s poškozeným zapojením, zkratem mezi kabely nebo pokud èidlo
chybí úplnì, øídicí jednotka VYPNE funkci ekvitermní
regulace s pevnì nastaveným posuvem.

> Øízení

kotle je nastaveno na provoz ústøedního topení
pøes ovládací knoflík (nastavená hodnota teplota vody
pro OV).

> Nezobrazí se ádný chybový kód. Jakmile bude venkovní
èidlo v poøádku, øídicí jednotka se automaticky pøepne
zpìt na ekvitermní regulaci s pevnì nastaveným
posuvem.

12

1.11 Schéma elektrického zapojení

Schéma zapojení SOLO - KOMÍN

COM

APS

POJISTKY
PROTI ZPÌTNÉMU
TOKU SPALIN

NO

2
1

CPV

MODULAÈNÍ
ÈLEN
PLYNOVÉHO
VENTILU

lutý (signál teplota)
bílý (signál tlak)
zelený (zem OVDC)
hnìdý (napájení +5VDC)

RPS

ÈIDLO TOPENÍ
tlak / teplota

SELV
BCC

-

REGULACE
TUV

+

X7

2

+ -

AF

ÈIDLO
VENKOVNÍ
TEPLOTY
- OUTDOOR

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

X8

TA-CH

HAVARIJNÍ
TERMOSTAT

1

ÈIDLO ZOV
(NTC èidlo)

PC

9
8
7
6

adaptér
RS232

X5

ZOV

*

X6

6
5
4
3
2
1

**

4
N

2

L

1
4

PE

2

X2A

3

2

1

3

PLYNOVÝ
VENTIL

X2B

3

ZAPALOVACÍ TRAFO

REGULACE
TOPENÍ

5

PE
ionizace

HOØÁK

X4

1

1

ochranná svorka

2

4

L (TUV)

N

3

3
L (topeni)

4

6

TROJCESTNÝ
VENTIL

M

*

N

4

1

2

X1D

3
1
2

L

1
3

N

2

L

1
1

V PØÍPADÌ POUITÍ ZOV
VYLOMIT PØI PØIPOJENÍ NA ZÁSOBNÍK
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KOTEL BEZ P.T. - SVORKY PROPOJENY

*
**

PKT

POKOJOVÝ
TERMOSTAT

X1A

2

PØÍVODNÍ
ŠÒÙRA

X1B

PE

HLAVNÍ
VYPÍNAÈ

N

X1C

3

ÈERPADLO

PE

AC 230 V / 50 Hz

6
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Schéma zapojení KOMBI - KOMÍN

lutý (signál teplota)
bílý (signál tlak)
zelený (zem OVDC)
hnìdý (napájení +5VDC)

RPS

ÈIDLO TOPENÍ
tlak / teplota

COM

APS

POJISTKY
PROTI ZPÌTNÉMU
TOKU SPALIN

NO

2
1

CPV

MODULAÈNÍ
ÈLEN
PLYNOVÉHO
VENTILU

SELV
BCC

-

REGULACE
TUV

+

2

+ -

AF

X7

ÈIDLO
VENKOVNÍ
TEPLOTY
- OUTDOOR

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

X8

TA-CH

HAVARIJNÍ
TERMOSTAT

1
6
5
4
3
2
1
9
8
7
6

adaptér
RS232

X5

PC

X6

ÈIDLO ZOV
(NTC èidlo)

ZOV

*

lutý (signál teplota)
bílý (signál prùtok)
zelený (zem OVDC)
hnìdý (napájení +5VDC)

VFS

ÈIDLO TUV
prùtok / teplota

**

4
N

2

L

1
4

PE

2

X2A

3

2

1

3

PLYNOVÝ
VENTIL

X2B

3

ZAPALOVACÍ TRAFO

REGULACE
TOPENÍ

5

PE
ionizace

HOØÁK

X4

1

1

ochranná svorka

2

4

M

L (TUV)

N

3

3
L (topeni)

4

6

TROJCESTNÝ
VENTIL

N

4

1

2

X1D

3
1
2

L

1
3

N

2

L

1
1

ÈIDLO PØIPOJIT PØI POUITÍ ZOV
VYLOMIT PØI PØIPOJENÍ NA ZÁSOBNÍK

KOTEL BEZ P.T. - SVORKY PROPOJENY

*
**

PKT

POKOJOVÝ
TERMOSTAT

X1A

2

PØÍVODNÍ
ŠÒÙRA

X1B

PE

HLAVNÍ
VYPÍNAÈ

N

X1C

3

ÈERPADLO

PE

AC 230 V / 50 Hz

7
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1.12 Elektroinstalace kotle

Instalace pokojového termostatu kotle

> Pøipojení termostatu nutno provést dvojilovým vodièem
> Kotel

!

MORA-TOP mùe uvést do
provozu pouze oprávnìná organizace a autorizovaný servisní technik.
Záruèní a pozáruèní servis poskytuje
pouze sí smluvních servisních organizací výrobního podniku.

> Instalace

a servis termostatu, venkovního èidla a pøipojení do kaskády
je zásah do vnitøní elektroinstalace
kotle – elektrotechnické èásti a smí ji
provádìt osoba oprávnìná s odbornou elektrotechnickou kvalifikací.
Pøed zásahem do zaøízení je nutné
kotel odpojit od síového napájení
vytáhnutím síové šòùry kotle ze
zásuvky!

> Pøi

pøipojování vnìjších elementù do
kotle pouívat originální konektory,
neautorizované náhraky zapojení
nejsou pøípustné.

s doporuèeným prùøezem min. Cu 0,5 mm2 a 1,5 mm2 a
délkou do 25 m.

> Kabel pro pokojový termostat nesmí být uloen soubìnì
s napájením kotle a další domovní nebo prùmyslovou
instalací. Min. odstup 10 mm.

> Svorky pro pøipojení termostatu jsou instalovány v zadní
èásti ovládacího panelu a pøístupné po vyklopení panelu
kotle.

> Parametry pokojového termostatu
= Un = 230 V
= In min = 10 mA

Instalace venkovního snímaèe - ekvitermní
regulace typu AF (obr.8)

> Lze pouít sadu venkovního èidla 9564.1010, nebo èidlo
venkovní teploty øady NTC - 5 kW pøi 25 °C.

> Kotel se elektricky pøipojí na síové napìtí tøívodièovým,
pohyblivým pøívodem s ochrannou vidlicí. Pevná zásuvka
pro pøipojení kotle na rozvodnou soustavu musí být
v souladu dle ÈSN 33 2180. Musí mít ochranný kontakt
spolehlivì propojen s vodièem PE nebo PEN.

> Kotel

musí být vdy pøipojen k distribuèní síti pomocí
vlastního pøívodu, který je instalován u výrobce. Není
dovoleno pouívat „rozdvojky” a rùzné „prodluovací
šnùry”, atd.

> Kotel musí být instalovaný tak, aby zásuvka s pøipojeným

> Èidlo je nutné instalovat mimo pùsobení slunce a deštì.
> Pøipojení èidla nutno provést odpovídajícím kabelem

s doporuèeným prùøezem Cu 0,35 mm2 a délkou do 50m.

> Kabel

pro venkovní èidlo nesmí být uloen soubìnì
s napájením kotle a další domovní nebo prùmyslovou
instalací. Min. odstup 10 mm.

> Svorky pro pøipojení èidla jsou instalovány v zadní èásti
ovládacího panelu a pøístupné po vyklopení panelu kotle.
Èidlo se pøipojuje dle schéma zapojení na pozici X7.

pøívodem byly vdy bezpeènì pøístupné.

Elektroinstalace - vnìjší spoje
Kaskádový
øadiè
nebo
Pokojový
termostat

Pøipojení kotle 230V 50Hz
Venkovní èidlo

8
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1.13 Zpùsob pøípravy TUV u kotlù SOLO

> U kotlù urèených pouze pro ohøev otopné vody je moné

> Pro pøípadnou instalaci ZOV ke kotli je k dispozici

zajistit pøípravu uitkové vody v zásobníkovém ohøívaèi
vody, instalovaným k otopné soustavì.

pøipojovací pøíslušenství 9564.1000, umoòující
bezproblémovou instalaci ZOV do otopné
soustavy a elektrické propojení obou spotøebièù.

> Propojení musí být realizováno prostøednictvím trojcestného motorického ventilu s tøívodièovým zapojením dle
obr.9.

> Teplota

v ZOV musí být snímána prostøednictvím NTC
èidla, umístìným v jímce ZOV. Èidlo se propojí s øídicí
jednotkou. Panel øídicí jednotky se osadí ovládacím
knoflíkem, kterým je nastavována poadovaná teplota
vody v ZOV.

> Schéma

elektrického zapojení ZOV je souèástí propojovací sady pro daný typ ventilu.

> Návod

na pøipojení zásobníku ke kotli je souèástí
propojovací sady.

Informativní schéma zapojení plynového kotle se ZOV

10

1 - kotel
2 - zásobník
3 - trojcestný motorický ventil
4 - systém vytápìní
5 - uzavírací ventil
6 - filtr
7 - zpìtná klapka
8 - úpravna uitkové vody
9 - pokojový regulátor
10 - venkovní èidlo
11 - odbìrné místo
12 - pojišovací ventil
13 - expanzní nádoba
14 - èidlo zásobníku

9

1

3
5

AB
B

6

A

M

11
4

14
12 13
2

7
8

9
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2. OBSLUHA

Upozornìní:
Pokud poadujete aktivní deblokaèní a
protizámrazovou ochranu, musí ovládací knoflík síového spínaèe zùstat
v poloze
.

2.1 Ovládací panel
Ovládací panel (obr.10) je umístìn ve spodní èásti kotle.

Indikátory

> Chod

10
Jsou na nìm instalovány ovládací a indikaèní prvky
s grafickými symboly pro snadnou obsluhu kotle .
Z panelu mùete ovládat provozní funkce kotle pomocí tøí
otoèných ovládacích knoflíkù, které mají tyto funkce:
= Zapnutí - vypnutí kotle

=
=
=
=
=
=
=

Nastavení provozní teploty kotle pro OV
Nastavení poadované teploty pro TUV
Nastavení funkce KOMFORT

C

Nastavení funkce ECO

E

Nastavení servisního módu
Reset systému øídicí desky kotle
Vypnutí vytápìcího provozu kotle

V horní èásti ovládacího panelu jsou nad ovládacími knoflíky
instalovány indikaèní prvky, které signalizují dùleité
provozní stavy a události. V bìném provozu indikátory nad
ovládacím knoflíkem pro TUV signalizují nastavený reim
ohøevu TUV, který si volíte pomocí ovládacího knoflíku (ECO
nebo COMFORT).
Indikátory nad ovládacím knoflíkem pro OV nemají
v bìném provozu kotle pøidìlenou funkci a nesignalizují
ádnou informaci.

kotle signalizuje provozní dvojbarevná LED
(èervená/modrá), která je instalována jako prosvìtlené
dvoubarevné tlaèítko s funkcí RESET
. Jestlie LED
svítí modøe, kotel je v bìném provozu, hoøák je otevøen,
kotel standardnì topí. Stlaèením tlaèítka RESET po dobu
3 sekund kotle indikátory LED zobrazí kód sekvence
chodu kotle.

> V chybovém stavu kotle svítí provozní LED èervenì, kotel
je dle bezpeènostní procedury odstaven. Po stlaèení
tlaèítka RESET, po dobu tøí sekund , zaène tlaèítko RESET
èervenì blikat a indikátory LED zobrazí kód vzniklé
poruchy. Po 2. stlaèení tlaèítka RESET se zruší zobrazení
poruchy. Po 3. stlaèení RESET øídicí jednotka provede
restart kotle. Je-li porucha odstranìna, kotel po restartu
obnoví provoz.

> Signalizace dvou LED nad ovládacím knoflíkem
=
=
=
=

LED
LED
LED
LED

nesvítí - kotel vypnut
svítí slabì - pohotovostní reim
svítí - kotel topí
blikají - servisní mód

> Signalizace dvou LED nad ovládacím knoflíkem
= LED nesvítí - kotel vypnut
= LED E svítí, LED C svítí slabì - reim ECO
= LED E svítí slabì, LED C svítí - reim KOMFORT

Reset kotle
= Provedete stlaèením LED - integrovaného prosvìtleného tlaèítka. Tlaèítko je instalováno nad ovládacím
knoflíkem kotle.

= Indikátor má funkci prosvìtleného indikaèního
tlaèítka.

2.2 Ovládací a indikaèní prvky
2.2.1 Zapnutí / vypnutí kotle

> Kotel zapneme otoèením ovládacího knoflíku do polohy
a kotel se uvede do provozu.

> Po úspìšném zapálení plamene kotle se nad ovládacím
knoflíkem rozsvítí indikátor modrou barvou.

> Kotel

vypneme otoèením ovládacího knoflíku síového
spínaèe do polohy
.
Upozornìní:
Uvedení kotle do provozu a první
spuštìní musí být provedeno pouze
autorizovaným servisním technikem viz
str.3 èl 1.3.
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= Aktivací RESET tlaèítka uvedete kotel opìt do bìného
provozu.

2.2.2 Nastavení provozní
teploty kotle pro OV

> Nastavení ovládacího knoflíku OV nemá vliv na pøípravu
TUV.

> Pøi nastavení ovládacího knoflíku na symbol

je
vytápìcí provoz kotle vypnut. Aktivní zùstává deblokaèní
a protizámrazová funkce, která chrání Váš kotel
pøed zaseknutím èerpadla a zamrznutím vody v kotli.

> Zvyšování

teploty OV docílíte pootáèením ovládacího
knoflíku OV ve smìru hodinových ruèièek.

> Je-li

ke kotli pøipojen prostorový termostat, je teplota
v místnosti udrována dle nastavené hodnoty na Vašem
termostatu. Provozní teplota kotle je dána nastavením
ovládacího knoflíku pro OV se symbolem

.
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> Je-li

ke kotli pøipojeno venkovní èidlo, pøejde ovládací
knoflík OV na funkci ekvitermní regulace s pevnì
nastaveným posuvem.

> Krajní

poloha ovládacího knoflíku na symbolu
je urèena pro servisní mechaniky. V tomto modu je
vyøazena regulace OV i TUV z provozu - plynový ventil se
otevøe na maximální nastavenou hodnotu a je vyøazena
modulace výkonu, levá a pravá LED dioda bliká lutì.

2.2.3 Nastavení poadované
teploty pro TUV

> Poadovanou

teplotu natavíte ovládacím knoflíkem se

symbolem

> Natoèením ovládacího knoflíku

do polohy se symbolem

pøípravu TUV vypnete.

> Dva

indikaèní prvky signalizují aktuální mod TUV (ECO
nebo COMFORT). Mùete si vybrat mezi tìmito funkcemi
otoèením ovládacího knoflíku do koncové polohy
na symbol E - C
a zpìt.

Upozornìní:
Servisní mod je omezen na 10 minut.

2.3 Tabulka poruch
Kódy LED
Název

Pøehøátí kotle

Popis závady

Teplota vody kotle
pøekroèila max. limit

Èinnost
kotle

Zhasnutý
hoøák

Moná pøíèina
• Vadné èerpadlo
• Pøerušený kabel èerpadla
• Ucpaný primární výmìník
• Vadný havar. termostat
nebo kabel termostatu

• Vadné èidlo OV
• Ucpaný filtr na vstupu
• Špatnì nasazený konektor
na ionizaèní elektrodì

Selhání plamene

• Není signál plamene
• Selhání plamenene
pøi provozu
• Falešný signál
plamene

• Zanešená zapal. a ionizaZhasnutý
hoøák

•
•
•
•

Aktivace pojistky
zpìtného toku
spalin

• Vadné èidlo
TUV
• Vadné èidlo OV

• Špatnì zasunuté konektory

• Únik spalin do
místnosti
• Nepøítomnost nebo
selhání signálu

èní elektroda neèistotou
Vadný zapalovací
transformátor
Špatný pøívod energie
do zapalovacího trafa
Neotevírá plyn. armatura
Pøerušená dodávka plynu

Zhasnutý
hoøák

- poškozený kabel
• Ucpaný komín
• Vadná pojistka

TUV

• Zhasnutý

• Vymìnit èerpadlo
• Zkontrolovat kabel èerpadla
• Vyèistit primární výmìník
• Vymìnit havar.termostat
• Zkontrolovat èidlo OV
• Vyèistit filtr
• Vyèistit zapalovací a
ionizaèní elektrodu nebo
zkontrolovat pøipojení VN a
ionizaèního vodièe
• Vymìnit zapalovací
transformátor
• Zkontrolovat plynovou
armaturu + pøívodní kabel
• Zmìnit vstupní tlak plynu

• Zkontrolovat stav komínu
• Zkontrolovat pøipojení
• Vymìnit vadnou pojistku
zpìtného toku spalin

• Zkontrolovat pøipojení

• Nefunkèní
Vadné èidlo nebo
chybné zapojení èidla

Odstranìní závady

identifikovaného èidla

• Poškozené èidlo TUV
• Poškozené èidlo OV

• Vymìnit vadné èidlo tlaku a

• Vymìnit plynovou armaturu

hoøák

Vadný plynový
ventil

Signál plamene déle
jak 5 s po poadavku
na topení

Zhasnutý
hoøák

• Kalibrace mimo toleranci
• Poškozený regulaèní ventil

Chyba *CRC

Interní chyby dat
EEPROM

Zhasnutý
hoøák

• Vadná pamì v procesorech

Chybné napìtí el.
sítì

Nízké nebo vysoké
síové napìtí

Zhasnutý
hoøák

Chybný tlak vody

Tlak OV je mimo
rozsah

Zhasnutý
hoøák

teploty nebo prùtoku a
teploty

• Instalujte nový modul BCC,

• Síové napìtí mimo
pracovní rozsah.

v pøípadì trvající poruchy
vymìnit øídicí jednotku

• Kotel se opìt nastartuje a
bude napìtí v rozmezí 155
a 255V

• Zavzdušnìný systém, únik
vody ze systému

• Poškozené èidlo OV
• Z expanzní nádoby uniká

• Zkontrolovat otopný systém
• Vymìnit vadné èidlo OV
• Doplnit plynovou náplò

plynová náplò

• V pøípadì pouití modulu

bez kódu

Chyba **BCC

Chyba parametru
modulu BCC

Zhasnutý
hoøák

bez kódu

Spuštìní BCC

Nový BCC modul,
stisknout RESET pro
aktivaci

Zhasnutý
hoøák

• Zmáèknout RESET aktivaci

Selhání
bezpeènostního
systému

Selhání vnitøního
kontrolního systému

Zhasnutý
hoøák

• Vymìnit øídicí jednotku

* CRC - kontrolní souèet
** BCC - parametrická pamì

PROXIMA komín

BCC se musí vadný modul
vymìnit

lutá LED svítí

lutá LED nesvítí
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3. INSTALACE
Tato èást návodu je urèena pro projektanty a
odborné pracovníky, kteøí provádìjí instalaci,
uvedení do provozu, seøízení a údrbu otopných
soustav s plynovým kotlem MORA-TOP.

> ÈSN 34 3085 - Pøedpisy pro zacházení s elektrickým
zaøízením pøi poárech a zátopách.

> ÈSN 33 4200 - Elektrotechnické pøedpisy. Ochrana
rádiového pøíjmu pøed rušením. Základní ustanovení.

> ÈSN 34 0350 - Pøedpisy pro pohyblivé pøívody a pro
3.1 Nejdùleitìjší pøedpisy
Má-li otopná soustava splòovat všechny provozní, funkèní a
bezpeènostní poadavky, musí být projekènì pøipravena a
dle projektu realizována odbornou firmou.
Projekt se vypracovává dle:
> ÈSN 06 0310 - Ústøední vytápìní. Projektování a
montá.
a následujících norem:

> ÈSN 06 0210 - Výpoèet tepelných ztrát budov
pøi ústøedním vytápìní.

> ÈSN 06 0320 - Ohøívání uitkové vody. Navrhování a
projektování.

> ÈSN 06 0830 - Zabezpeèovací zaøízení pro ústøední
vytápìní a ohøívání uitkové vody.

> ÈSN 06 1008 - Poární bezpeènost tepelných zaøízení.
> ÈSN EN 125+A1 - Pojistky plamene pro spotøebièe
plynných paliv - termoelektrické pojistky plamene.

> ÈSN 07 0240 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle.
> ÈSN 07 7401 - Voda a pára pro tepelná energetická
zaøízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa.

> ÈSN 33 2000-3 - Elektrotechnické pøedpisy. Elektrické
zaøízení. Stanovení základních charakteristik.

> ÈSN 33 2000-4-41 - Bezpeènost. Kap. 41: Ochrana
pøed úrazem elektrickým proudem.

> ÈSN 33 2000-5-51 - Výbìr a stavba elektrických
zaøízení. Kap. 51: Všeobecné pøedpisy.

> ÈSN 33 2000-5-54 - Výroba a stavba elektrických
zaøízení. Kap. 54: Uzemnìní a ochranné vodièe.

> ÈSN 33 2000-6-61 - Revize. Kap. 61: Postupy
pøi výchozí revizi.

> ÈSN 33 2000-7-701 - Elektrotechnické pøedpisy elektrická zaøízení - èást 7: Zaøízení jednoúèelová a ve
zvláštních objektech - oddíl 701: Prostory s vanou nebo
sprchou a umývací prostory

> ÈSN 33 2180 - Pøipojování elektrických pøístrojù a
spotøebièù.

> ÈSN 33 2350 - Pøedpisy pro elektrická zaøízení
ve ztíených klimatických podmínkách.
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šòùrová vedení.

> ÈSN 34 2855 - Pøedpisy pro odrušení zdrojù
krátkodobých rušení.

> ÈSN 34 3100 - Bezpeènostní pøedpisy pro obsluhu a
práci na elektrických zaøízeních.

> ÈSN 38 3350 - Zásobování teplem. Všeobecné zásady.
> ÈSN EN 1775 - Zásobování plynem. Plynovody
v budovách. Nejvyšší provozní tlak £ 5 bar. Provozní
poadavky.

> ÈSN 69 0010-5-1 - Tlakové nádoby stabilní.
Technická pravidla. Konstrukce. Èást 5.1:
Zákl.poadavky.

> ÈSN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilní. Provozní
poadavky.

> ÈSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. Èást 2:
Funkèní poadavky.

> ÈSN 73 0823 - Poárnì technické vlastnosti hmot.
Stupeò hoølavosti stavebních hmot.

> ÈSN 73 4201 - Komíny a kouøovody - navrhování,
provádìní a pøipojování spotøebièù paliv.

> ÈSN 73 4301 - Obytné budovy.
> ÈSN EN 297 - Kotle na plynná

paliva pro ústøední
vytápìní - kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými
hoøáky a s jmenovitým tepelným pøíkonem nejvýše
70 kW.

> ÈSN

EN 625 - Kotle na plynná paliva pro ústøední
vytápìní. Zvláštní poadavky na kombinované kotle
s jmenovitým tepelným pøíkonem nejvýše 70 kW
provozované za úèelem pøípravy teplé uitkové vody
pro domácnost.

> ÈSN

EN 60 335-1 - Bezpeènost el. spotøebièù pro
domácnost a podobné úèely.
Èást 1: Všeobecné
poadavky

> ÈSN EN 60 529 - Stupnì ochrany krytem (krytí - IP
kód).

> ÈSN EN 50 165 - Elektrické vybavení topných zaøízení
pro domácnost a podobné úèely. Bezpeènostní
poadavky.

> TPG 704 01 - Domovní plynovody. Odbìrná plynová
zaøízení a spotøebièe na plynná paliva v budovách.
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3.2 Otopná soustava

3.3 Expanzní nádoba

> Prùtoèné

kotle MORA-TOP dosahují vysoce ekonomického provozu zejména ve spojení s maloobjemovými
tlakovými soustavami, které jsou schopny rychle
reagovat na zmìny potøeby dodávky tepla, a tím zajistit
dosaení optimální tepelné pohody vytápìných prostor.

> Systém

potrubí musí být veden tak, aby se zabránilo
vzniku vzduchových bublin a usnadnilo se trvalé
odvzdušòování. Odvzdušòovací armatury by mìly být na
kadém vysoko poloeném místì systému a na všech
radiátorech. Doporuèujeme provést otopné rozvody
v mìdi. Je ale moné pouít i ocelové a plastové potrubí
urèené k pouití v otopných systémech. Plastové potrubí
do otopného a podlahového systému musí mít zaruèenou
tepelnou stálost a a nesmí uvolòovat do OV èástice, které
mohou paralyzovat funkci regulaèních a bezpeènostních
komponentù, vèetnì èerpadla.

Expanzní nádoba má tyto parametry:

> Následující

diagram uvádí monost pouití expanzní
nádoby v kotli pro maximálnì moný objem vody otopné
soustavy v závislosti na hydrostatickém tlaku a pøíslušných tlakových pomìrech soustavy.

> Je-li

skuteèný objem vody otopné soustavy vìtší, ne
uvádí diagram, musí se k ní pøipojit další, obsahovì
odpovídající expanzní nádoba.
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Expanzní nádoba 7 l

Soustavy uzavøené

Pro tyto soustavy je kotel vybaven:

OBJEM OTOPNÉ SOUSTAVY (dm3)

150
148

Svým konstrukèním uspoøádáním jsou kotle MORA-TOP
urèeny pøedevším do soustav, ve kterých mohou uplatnit
své pøednosti nezbytné pro vysoce ekonomický provoz.

= obìhovým èerpadlem
= tlakovou membránovou expanzní nádobou
= termomanometrem, indikujícím tlak v

7 dm3
1,0 bar

Celkový objem
Pøetlak dusíkové náplnì

tstø

100

.

80
°C

50

otopné

0

0,20

0,50

1,00

1,50

2,00

HYDROSTATICKÝ TLAK OTOPNÉ SOUSTAVY ( bar )

soustavì a teplotu vody na výstupu z kotle

0,50

1,00

1,50

2,00

PØETLAK DUSÍKOVÉ NÁPLNÌ ( bar )

Reim podlahového vytápìní

> Teplota vratné otopné vody nesmí být niší ne 35 °C.
> Plastové potrubí do otopného a podlahového systému
musí mít zaruèenou tepelnou stálost a a nesmí uvolòovat
do OV èástice, které mohou paralyzovat funkci regulaèních a bezpeènostních komponentù, vèetnì èerpadla.

> Pøipojení

na podlahové topení øešte ve spolupráci
s projektantem otopného systému (jediné omezení
výrobce je teplota zpáteèní vody, která nesmí být niší
ne 35 °C.)

> Pøímé zapojení kotle do podlahového systému je
nepøípustné.

0,50

1,00

1,50

2,00

PLNÍCÍ PØETLAK OTOPNÉ VODY ( bar )

2,50

12

PØÍKLAD:
Pro hydrostatický tlak 1 bar (10 m vodního sloupce)
vyhovuje zabudovaná expanzní nádoba v kotli pouze
do maximálního vodního objemu otopné soustavy 86 dm3
(v diagramu vyznaèeno èárkovanì).

!

Úpravu pøetlaku dusíkové náplnì
expanzní nádoby mohou provádìt
pouze oprávnìné osoby!

Pouití nemrznoucích smìsí
Pouívat nemrznoucí smìsi se nedoporuèuje vzhledem
k jejich vlastnostem, které nejsou vhodné pro provoz kotle.
Zejména se jedná o sníení pøestupu tepla, velkou
objemovou roztanost, stárnutí, poškození pryových
souèástí. Je proto nutné zodpovìdnì uváit nezbytnost
jejich pouití. V nezbytnì nutných pøípadech je dovoleno
pouít nemrznoucí smìs Alicol Termo - podle zkušeností
výrobce pøi tom nemùe dojít ke sníení bezpeènosti uití a
výraznému ovlivòování práce kotle. Jestlie není v konkrétních podmínkách ani tento zpùsob ochrany proti zamrznutí
otopného systému proveditelný, pak neplnìní funkèních
parametrù nebo pøípadné závady kotle v dùsledku pouití
jiných nemrznoucích smìsí nelze øešit v rámci záruky.

PROXIMA komín

> Povinností

uivatele je zajistit nejménì jednou roènì
provozní revizi a nejpozdìji jednou za devìt let tlakovou
zkoušku vestavìné, pøípadnì pøídavné expanzní nádoby
odborným servisním podnikem.

Minimální pøetlak otopné vody
Stanovený minimální pøetlak musí být vyznaèen na manometru pracovníkem uvádìjícím soustavu do provozu.
Pod vyznaèenou hranici nesmí pøetlak otopné vody
poklesnout. Musí být obèas kontrolován a v pøípadì potøeby
ihned doplnìn na odpovídající stav plnícího pøetlaku otopné
vody.
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Elektrické údaje (pro kotel KOMBI)

Plnící pøetlak otopné vody
Dodruje se pøi prvním plnìní otopné soustavy, nebo
v pøípadì doplòování poklesu minimálního pøetlaku otopné
vody. Je o 0,20 baru vìtší ne stanovený minimální pøetlak
otopné vody z toho dùvodu, e teplota otopné vody
pøi plnìní nebo doplòování mùe být a 20 °C (voda je touto
teplotou ji èásteènì roztaena).

3.4 Vyznaèení pracovního pole

Stupeò

P1
(W)

I
(A)

n
(min-1)

1

55,1

0,26

1788

2

62,7

0,29

2253

3

66,7

0,29

2470

C
2,0 mF
230 V

P1 - pøíkon èerpadla
I - elektrický proud
n - otáèky èerpadla
C - kapacita kondenzátoru

Na tlakomìru umístìném na panelu kotle je nutno vyznaèit
pracovní pole, ve kterém se ruèièka tlakomìru bude
pøi provozu pohybovat. Maximální tlak vyznaèuje
ukazatelem na stupnici tlakomìru pracovník, uvádìjící kotel
do provozu.

> Max.

hranice = maximální pøetlak otopné vody
v okamiku dosaení maximální teploty otopné vody.

Pracovní charakteristika èerpadla

3.5 Obìhové èerpadlo

> Kotel

je vybaven výkonným obìhovým èerpadlem
Grundfos se tøemi výkonovými stupni, s vestavìným
tøícestným ventilem. Výkonové stupnì se nastavují
pøepínaèem na èerpadle. Pro provoz kotle je nejvhodnìjší
tøetí stupeò, který je nastaven ji od výrobce.
Pøi nastavení jiné rychlosti je u kombi kotlù ohroena
kvalita pøípravy TUV.

VYUITELNÁ TLAKOVÁ VÝŠKA (m)

Grundfos UPS 15-50 (pro kotle SOLO)

PRÙTOK VODY (m3/h)
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> Chod

èerpadla je ovládán øídicí jednotkou, v závislosti
na poadavcích regulace a bezpeènosti provozu kotle.

> Kotel je vybaven deblokaèní funkcí èerpadla. Podrobnìjší
informace o této funkci získáte v kapitole 1.8.5 „Ochranné funkce kotle”.

Pracovní charakteristika èerpadla

> Èasový

> Jestlie je kotel delší dobu odpojen od síového napìtí,
doporuèuje se provádìt spuštìní kotle manuálnì
v pravidelných intervalech, alespoò 1x mìsíènì.

3

PRÙTOK VODY (m /h)

13.1

Elektrické údaje (pro kotel SOLO)
Stupeò

P1
(W)

I
(A)

n
(min-1)

1

57

0,27

1570

2

66

0,30

2134

3

70

0,31

2402
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Grundfos UPS 15-50 (pro kotle KOMBI)
VYUITELNÁ TLAKOVÁ VÝŠKA (m)

dobìh èerpadla jak ve fázi topení, tak ohøevu
uitkové vody, umoòuje odvést teplo akumulované
ve spalovací komoøe v okamiku vypnutí kotle, èím se
odstraní teplotní špièky, sníí se tvorba vodního kamene a
prodlouí se ivotnost výmìníku. Èasový dobìh je
nastaven na 2 minuty.

C
2,0 mF
230 V
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> Kotel

Hydraulický odpor kotle na cestì otopné vody

je tepelný spotøebiè na plynné palivo, jeho
umístìní a instalace musí odpovídat: ÈSN EN 1775,
ÈSN 38 6462, ÈSN 06 1008, ÈSN 73 0823..

> Prostøedí,

Hydraulický odpor kotle

v nìm je kotel umístìn, musí odpovídat
normálnímu prostøedí AA5/AB5 dle ÈSN 33 2000-3.

MAX I - PK20
MAX II - PK25

MAX II

Ztráta tlaku Dp (kPa)

100

> Kotel nesmí být instalován do zóny 0, 1, 2,

MAX I

dle ÈSN 33 2000-7-701.

> Kotel je mono umístit do zóny 3
dle ÈSN 33 2000-7-701.

10

Je nepøípustné instalovat kotel
do prostøedí vlhkého a pod venkovní
pøístøešek.

!

1

0,1
10

100

1000

10000

Prùtok Q (l/hod)

14
Hydraulický odpor kotle na cestì uitkové
ody

v

Na obr.15 je køivka tlakových ztrát sekundárního výmìníku.
E5Tx12 - platí pro sek. výmìník v kotli PK25KT.
E5Tx10 - platí pro sek. výmìník v kotli PK20KT.

>Z

hlediska poární bezpeènosti a bezproblémového
servisu je nutno zachovat tyto vzdálenosti od hoølavých
hmot:
= 200 mm od pøední stìny
= 150 mm v ostatních smìrech

> Doporuèujeme však tyto vzdálenosti z dùvodu snadného
pøístupu zvìtšit tak, aby kolem kotle vznikl dostateènì
volný prostor alespoò tìchto rozmìrù:

= 500 mm od pøední stìny kotle,
= 500 mm shora (min. 200 mm nutno zachovat
pro sejmutí krytu kotle),

= 300 mm zdola.

3.6 Instalace

> Kotel je urèený pro uchycení na nehoølavou stìnu, take

> Kotel musí být instalován na nehoølavou stìnu.
> Instalaci kotle smí provádìt pouze odborná firma, která
má profesní oprávnìní se touto èinností zabývat.

neklade ádné poadavky na zastavìnou podlahovou
plochu. Instalace se provede pomocí 2 šroubù èi skob,
na které se kotel zavìsí pøes 2 otvory o rozteèi 280 mm
na rámu spotøebièe.

Tlakové ztráty sekundárního výmìníku
1
0,9

Prùtoèné mnoství (l/s)

0,8

E5T x 12

0,7
0,6

E5T x 10

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

10

20

30

40

50

60

Tlaková ztráta (kPa)
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70

80

90

100

15
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4.3 Hydroskupina

4. ÚDRBA
Pravidelnou údrbou lze pøedejít závadám, které na kotli
mohou vzniknout. Doporuèujeme odbornou údrbu
provádìt minimálnì 1x za rok pøed zahájením topné sezony.
Dùleité upozornìní !

!

= Pøed kadým zásahem do plynové
cesty uzavøít pøívod plynu do kotle.

Jedná se o kompaktní blok, který se skládá z èerpadla
s trojcestným ventilem, automatickým odvzdušòovacím
ventilem a soustavou pøipojovacích míst.

Demontá :

= odpojit pøívodní kabely
= uvolnit rychloupínky
= povolit matice na pøívodních trubkách a spojky na
primárním výmìníku

= Pøed kadým zásahem do elektrické
instalace odpojit kotel od el. sítì.

= Pøed kadým zásahem do okruhu OV
uzavøít vstup a výstup a vypustit OV
z kotle pøes pojistný ventil.

= uvolnit šrouby upevòující hydroskupinu k dráku
Demontá motoru trojcestného ventilu:

= uvolnit motor trojcestného ventilu a vytáhnout jej
z hydroskupiny.

= Pøed kadým zásahem do okruhu
TUV uzavøít vstup a výstup.

4.4 Èidla teploty, tlaku a prùtoku

> Odpojit
4.1 Sejmutí a nasazení krytu kotle
Kryt kotle (pláš) se demontuje vytaením smìrem nahoru
asi o 2 cm a vysunutím smìrem dopøedu.

pøívodní vodièe, uvolnit pojistku a tahem
vyjmout. Pøed opìtovnou montáí doporuèujeme
namazat pryový tìsnící „O” krouek.

4.5 Ventilek by-passu

> Uvolnit

pøevleènou matici z víka by-passu, povolit víko
by-passu a vyjmout ventilek. (Platí pro model N012.)

4.2 Øídicí panel elektrické
instalace

> U modelu N032 je nutno demontovat hydroblok, oddìlit
levou èást a ventilek vyjmout.

4.2.1 Odkrytování

> vytáhnout síový pøívod ze zásuvky,
> uvolnit na levém a pravém boèním dílu dva upevòovací

4.6 Plynová armatura

šrouby,

> sklopit ovládací panel kotle smìrem k sobì,
> uvolnit 6 šroubù a vyjmout zadní kryt panelu

> Uzavøít spotøebièový uzávìr, odpojit armaturu od pøívodu
s øídicí

deskou

4.2.2 Øídicí jednotka
Zásah do øídicího systému mùe provést pouze oprávnìný
servisní pracovník na základì vyhodnocení funkce øídicí
jednotky pomocí poèítaèe s pøíslušným software a hardware
klíèem a na základì indikovaných poruch dle tabulky
poruch. V pøípadì zjištìní daného typu závady servisní
pracovník provede výmìnu nebo opravu vadného
komponentu. Pokud je závada pøímo na øídicí jednotce,
servisní pracovník tuto odpojí, demontuje a vymìní za
funkèní, kterou musí znovu naprogramovat na provozní
parametry.

4.2.3 Údrba plastového panelu
Mastnotu a pøípadné neèistoty lze z panelu odstranit pomocí
houbièky navlhèené v koncentrovaném roztoku bìného
prostøedku na umývání nádobí.
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plynu, odpojit napájecí a modulaèní kabel, povolit
pøevleènou matici na výstupu plynu, povolit drák
plynového ventilu a demontovat armaturu z dráku.
Pøi zpìtné montái zkontrolovat plynotìsnost.

4.7 Termomanometr

> Demontá

èidla tlaku – vyjmout pojistku a vytáhnout
èidlo s koncovkou manometru z hydroskupiny.

> Demontá èidla teploty – uvolnit pøíchytku.
4.8 Expanzní nádoba

> Odpojit kotel od pøívodu plynu, vody a odtahu spalin a
kotel demontovat. Odšroubovat horní drák expanzní
nádoby, povolit pøevleènou matici pøívodní trubky
hydrobloku.
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4.9 Hoøák

> Uvolnit

víko turbokomory, demontovat kryt elektrod,
povolit 4 šrouby na rampì hoøáku, hoøák spustit dolù a
vyjmout ven.

Údrba hlavního hoøáku

4.12 Sekundární výmìník TUV
Údrba:

= Uvolnit výmìník a v pøípadì zanesení vodním
kamenem provést výplach 7% roztokem kyseliny
fosforeèné po dobu 2 hodin.

> Spoèívá v odstranìní usazenin kolem výtokových otvorù
v lamelách hoøáku. Pøi deformaci lamel hoøáku a
pøípadném zvìtšení výtokových otvorù je nutno hoøák
vymìnit. V pøípadì ucpání trysky nutno demontovat a
proèistit stlaèeným vzduchem.

4.13 Periodická prohlídka výrobku
Doporuèujeme kontrolu tìchto funkcí:

4.10 Primární výmìník tepla
Demontá:

= Demontovat hoøák, uvolnit rychloupínky na vývodech
výmìníku, povolit pøevleènou matici vývodu výmìníku
na vstupu do rozvodného uzlu. Uvolnit upevòovací
lištu na sbìraèi spalin a vyjmout výmìník.

Odstranìní usazenin z vnìjšího povrchu
výmìníku

= Neèistoty tvoøí saze na povrchu výmìníku a odstraòují
se z výmìníku proudem vody. Pøi silném zneèistìní se
ponoøí celý výmìník do horkého roztoku saponátu
nebo jiného úèinného rozpouštìdla mastnot a nechá
se pùsobit tak dlouho, a na nìm po opláchnutí vodou
nejsou patrné ádné neèistoty. Oplachuje se silným
proudem vody.

Odstranìní usazenin z vnitøních stìn Cu trubek
výmìníku

= Ve vnitøním prostoru se tvoøí minerální usazeniny.
Odstraòují se 7% roztokem kyseliny fosforeèné po
dobu 2 hodin. Roztok se vleje do potrubí výmìníku a
nechá se pùsobit tak dlouho, a nevznikají bublinky.
Následnì se roztok vypustí a potrubí výmìníku se
øádnì propláchne vodou.

!

Pøi práci s odmašovadly a kyselinami je
nutné dodrovat bezpeènostní a hygienické
pøedpisy!

4.11 Pojistky proti zpìtnému
toku spalin

> kontrola funkce zapalování a ionizaèní pojistky
> kontrola zapálení hlavního hoøáku
> kontrola ohøevu otopné i uitkové vody:
= maximální výkon

> kontrola startovacího výkonu
> kontrola uhasnutí hlavního

hoøáku pøi vypnutí kotle
kotlovým nebo prostorovým termostatem nebo ruèním
vypnutím, pøípadnì pøi uzavøení prùtoku uitkové vody

> kontrola tìsností spojù
> kontrola funkce pojistky proti zpìtnému toku spalin
> tlak v otopné soustavì
> tlak v expanzní nádobì (dusík)
> funkce trojcestného ventilu na hydrobloku pøes spodní
prùzor v rampì

> èerpadlo - nastavení výtlaèné výšky, hluènost, tìsnost
> filtry pøed kotlem
> tìsnost spojù (voda)
> výmìník primární - kontrola vizuální, vyèištìní vnìjšího i
vnitøního povrchu

> sekundární výmìník – kontrola kapacity TUV
> funkce odvzdušòovacího ventilu (na èerpadle)
> kontrola tìsnosti „O” krouku
> kontrola tìsnosti spojù - plynu
> el. instalace - kontrola spojù, dotaení svorek, pøívodní
šòùra

!

Periodickou
prohlídku
výrobku
doporuèujeme provádìt pravidelnì,
min. 1x roènì

> Vadnou

pojistku odpojit od vodièù, demontovat
z pøerušovaèe tahu nebo z dráku na hoøáku, vymìnit
pojistku a provést kontrolu funkce.

PROXIMA komín
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5. KOMPLETNOST
DODÁVKY
Kotel PROXIMA 20KK, PROXIMA 20SK, PROXIMA 25KK,
PROXIMA 25SK, je dodáván v kompletním stavu a funkènì
odzkoušený.
Kompletní dodávka obsahuje:

> Kotel
> Šablonu pøipojovacích rozmìrù
> Návod k obsluze
> Záruèní list
> Seznam autorizovaných servisù
> 2 ks konektorù + 2 ks buírky

7. ZPÙSOBY LIKVIDACE

MORA-TOP s.r.o. se zapojila do integrovaného systému
sbìru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou
EKO-KOM, a.s. Sbìr obalù uloených na sbìrných místech
ve Vaší obci zaruèuje jejich recyklaci.

Zpùsoby vyuití a likvidace obalù

> Vlnitá lepenka
= prodej sbìrným surovinám
= do sbìrných kontejnerù na sbìrový papír

> PE sáèky, polystyrén, vázací pásky

6. REKLAMACE
Vyskytne-li se na kotli bìhem záruèní doby funkèní nebo
vzhledová závada, neopravujte ji nikdy sami. Reklamaci
uplatòujte u firmy, která uvedla spotøebiè do provozu, nebo
v záruèních opravnách, uvedených v záruèním listì.
Pøi podávání reklamace se øiïte textem záruèního listu.
Bez pøedloení øádnì vyplnìného záruèního listu je
reklamace neplatná.

= do sbìrných kontejnerù na plasty
Likvidace spotøebièe
po ukonèení ivotnosti

> Starý

spotøebiè obsahuje hodnotné materiály, které by
mìly být opìtovnì vyuity. Prodejte jej do sbìrných
surovin nebo ulote na místo urèené obcí k ukládání
odpadu.

1

ŠABLONA
2

Pouití montání šablony
1. Šablonu pøilote na stìnu dle obr. tak, aby
nápisy na šablonì nebyly obrácenì.
Vyznaète si na stìnì místo pro umístìní
závìsù a polohu konce vývodù dle
ètvercových otvorù.
2. Šablonu sklopit kolem její spodní hrany tak,
aby byla kolmo ke zdi a nápisy nebyly
obrácenì. Kruhové otvory vyznaèují
vzdálenost vývodù od stìny.

ZAVÌŠENÍ

G3/4
G1/2
G1/2
G3/4
G3/4

G3/4

G1/2
G1/2
G3/4
G3/4
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ES prohlášení o shodì
podle smìrnic 73/23/EHS, 89/336/EHS, 90/396/EHS, 92/42/EHS
Výrobce:

MORA-TOP s.r.o.
Dvorská 894/17
785 01 Šternberk, Èeská republika
IÈ: 25869001
DIÈ: CZ25869001

Popis a úèel pouití:
Spotøebièe firmy MORA-TOP PK20KK.N012, PK25KK.N012, PK20SK.N012 a PK25SK.N012 jsou teplovodní prùtoèné
nástìnné kotle urèené k teplovodnímu vytápìní a v pøípadì provedení kombi (se sekundárním výmìníkem) i k ohøevu
uitkové vody. Kotle jsou vybaveny atmosférickým lamelovým hoøákem, konstruovaným pro spalování zemního plynu. Jsou
øízeny kotlovou automatikou typu KM715 firmy Kromschrõder, pojistkou proti zpìtnému toku spalin, plynovou armaturou
typu DL2E firmy Kromschrõder a obìhovým èerpadlem s trojcestným ventilem firmy Grundfos. Podle zpùsobu odvádìní
spalin je provedení kotlù B11BS, kategorie I2H.
Specifikace typového oznaèení výrobkù a jejich technické údaje
Typové oznaèení

Obchodní
oznaèení

PK20KK.N012
PK25KK.N012
PK20SK.N012
PK25SK.N012

Proxima 20KK
Proxima 25KK
Proxima 20SK
Proxima 25SK

OV....... otopná voda
TUV... uitková voda
Legenda k obchodnímu oznaèování typù:

Rozsah
výkonu
5 – 20 kW
6 – 25 kW
5 – 20 kW
6 – 25 kW

Prùmìr trysek
1,15
1,20
1,15
1,20

Ohøev
OV
ano

TUV
ano
ano
ne
ne

Poznámka:

KK .... kombi komín
SK .... solo komín

Pouité normy pøi posuzování shody
EN
EN
EN
EN
EN

297:1994/+A2: 1996+A3:1996
625:1995
60335-1:2002
50165:1997
55014-1:2000

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:
Technický skúšobný ústav Piešany, š.p., notifikovaná osoba 1299, Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešany, IÈO 00057380,
který vydal protokol o zkoušce è. 450486/E ze dne 11.11.2004, protokol o zkoušce è. 450486/EMC ze dne 11.11.2004,
protokol o zkoušce è. 450486/1 ze dne 31.1.2005 a certifikát typu è. 512990009 a 512990011 ze dne 7.2.2005

Potvrzení výrobce:
MORA-TOP s.r.o. potvrzuje, e vlastnosti výrobku splòují základní poadavky podle smìrnice 73/23/EHS, 89/336/EHS,
90/396/EHS, 92/42/EHS a výše uvedených technických norem. Výrobek je za podmínek obvyklého a urèeného pouití
bezpeèný a firma MORA-TOP s.r.o. pøijala opatøení, kterými zabezpeèuje shodu všech výrobkù uvedených na trh
s technickou dokumentací a se základními poadavky na výrobky. Zajistila všechna nezbytná opatøení k tomu, aby výrobní
proces zabezpeèoval jednotnost výroby a shodu výrobkù s typy popsanými v certifikátu a se základními poadavky, které
jsou na nì aplikovatelné.

Ve Šternberku 10.2.2005

PROXIMA komín

Ing. Michail Kosovsky
jednatel spoleènosti MORA-TOP s.r.o.
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ES prohlášení o shodì
podle smìrnic 73/23/EHS, 89/336/EHS, 90/396/EHS, 92/42/EHS
Výrobce:

MORA-TOP s.r.o.
Dvorská 894/17
785 01 Šternberk, Èeská republika
IÈ: 25869001
DIÈ: CZ25869001

Popis a úèel pouití:
Spotøebièe firmy MORA-TOP PK20KK.N032, PK25KK.N032, jsou teplovodní prùtoèné nástìnné kotle urèené k teplovodnímu
vytápìní a k ohøevu uitkové vody. Kotle jsou vybaveny atmosférickým lamelovým hoøákem, konstruovaným pro spalování
zemního plynu. Jsou øízeny kotlovou automatikou typu KM715 firmy Kromschrõder, pojistkou proti zpìtnému toku spalin,
plynovou armaturou typu DL2E firmy Kromschrõder a obìhovým èerpadlem s trojcestným ventilem firmy Grundfos. Podle
zpùsobu odvádìní spalin je provedení kotlù B11BS, kategorie I2H.
Specifikace typového oznaèení výrobkù a jejich technické údaje
Typové oznaèení

Obchodní
oznaèení

PK20KK.N032
PK25KK.N032

Proxima 20 KK
Proxima 25 KK

OV....... otopná voda
TUV... uitková voda
Legenda k obchodnímu oznaèování typù:

Rozsah
výkonu
5 – 20 kW
6 – 25 kW

Prùmìr trysek
1,15
1,20

Ohøev
OV
ano

TUV
ano
ano

Poznámka:

KK .... kombi komín

Pouité normy pøi posuzování shody
EN
EN
EN
EN
EN

297:1994
625:1995
60335-1:2002
50165:1997
55014-1:2000

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:
Technický skúšobný ústav Piešany, š.p., notifikovaná osoba 1299, Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešany, IÈO 00057380,
který vydal protokol o zkoušce è. 450486/E ze dne 11.11.2004, protokol o zkoušce è. 450486/EMC ze dne 11.11.2004,
protokol o zkoušce è. 450486/1 ze dne 31.01.2005 a certifikát typu è. 612990012 a 612990014 ze dne 15.03.2006.

Potvrzení výrobce:
MORA-TOP s.r.o. potvrzuje, e vlastnosti výrobku splòují základní poadavky podle smìrnice 73/23/EHS, 89/336/EHS,
90/396/EHS, 92/42/EHS a výše uvedených technických norem. Výrobek je za podmínek obvyklého a urèeného pouití
bezpeèný a firma MORA-TOP s.r.o. pøijala opatøení, kterými zabezpeèuje shodu všech výrobkù uvedených na trh
s technickou dokumentací a se základními poadavky na výrobky. Zajistila všechna nezbytná opatøení k tomu, aby výrobní
proces zabezpeèoval jednotnost výroby a shodu výrobkù s typy popsanými v certifikátu a se základními poadavky, které
jsou na nì aplikovatelné.

Ve Šternberku 17.03.2006

PROXIMA komín

Ing. Michail Kosovsky
jednatel spoleènosti MORA-TOP s.r.o.
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ES prohlášení o shodì
podle smìrnic 73/23/EHS, 89/336/EHS, 90/396/EHS, 92/42/EHS
Výrobce:

MORA-TOP s.r.o.
Dvorská 894/17
785 01 Šternberk, Èeská republika
IÈ: 25869001
DIÈ: CZ25869001

Popis a úèel pouití:
Spotøebièe firmy MORA-TOP PK20KK.N035, PK25KK.N035, PK20SK.N015 a PK25SK.N015 jsou teplovodní prùtoèné
nástìnné kotle urèené k teplovodnímu vytápìní a v pøípadì provedení kombi (se sekundárním výmìníkem) i k ohøevu
uitkové vody. Kotle jsou vybaveny atmosférickým lamelovým hoøákem, konstruovaným pro spalování zemního plynu. Jsou
øízeny kotlovou automatikou typu KM715 firmy Kromschrõder, pojistkou proti zpìtnému toku spalin, plynovou armaturou
typu DL2E firmy Kromschrõder a obìhovým èerpadlem s trojcestným ventilem firmy Grundfos. Podle zpùsobu odvádìní
spalin je provedení kotlù B11BS, kategorie I2ELw.
Specifikace typového oznaèení výrobkù a jejich technické údaje
Typové oznaèení

Obchodní
oznaèení

PK20KK.N035
PK25KK.N035
PK20SK.N015
PK25SK.N015

Proxima 20KK
Proxima 25KK
Proxima 20SK
Proxima 25SK

OV....... otopná voda
TUV... uitková voda
Legenda k obchodnímu oznaèování typù:

Rozsah
výkonu
5 – 20 kW
6 – 25 kW
5 – 20 kW
6 – 25 kW

Prùmìr trysek
1,15
1,20
1,15
1,20

Ohøev
OV
ano

TUV
ano
ano
ne
ne

Poznámka:

KK .... kombi komín
SK .... solo komín

Pouité normy pøi posuzování shody
EN
EN
EN
EN
EN

297:1994/+A2: 1996+A3:1996
625:1995
60335-1:2002
50165:1997
55014-1:2000

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:
Technický skúšobný ústav Piešany, š.p., notifikovaná osoba 1299, Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešany, IÈO 00057380,
který vydal protokol o zkoušce è. 450486/E ze dne 11.11.2004, protokol o zkoušce è. 450486/EMC ze dne 11.11.2004,
protokol o zkoušce è. 450486/1 ze dne 31.1.2005, protokol o zkoušce è. 650033 ze dne 14.3.2006 a certifikát typu
è. 612990026 a 612990028 ze dne 27.04.2006.

Potvrzení výrobce:
MORA-TOP s.r.o. potvrzuje, e vlastnosti výrobku splòují základní poadavky podle smìrnice 73/23/EHS, 89/336/EHS,
90/396/EHS, 92/42/EHS a výše uvedených technických norem. Výrobek je za podmínek obvyklého a urèeného pouití
bezpeèný a firma MORA-TOP s.r.o. pøijala opatøení, kterými zabezpeèuje shodu všech výrobkù uvedených na trh
s technickou dokumentací a se základními poadavky na výrobky. Zajistila všechna nezbytná opatøení k tomu, aby výrobní
proces zabezpeèoval jednotnost výroby a shodu výrobkù s typy popsanými v certifikátu a se základními poadavky, které
jsou na nì aplikovatelné.

Ve Šternberku 28.04.2006

Ing. Michail Kosovsky
jednatel spoleènosti MORA-TOP s.r.o.

MORA-TOP s.r.o.
Šumperská 1349, 783 91 Uničov
ČESKÁ REPUBLIKA
tel.: +420 588 499 911 / fax: +420 588 499 902
e-mail: toptech@moratop.cz / http: www.moratop.cz
Infolinka: 800 555 867

