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11 .  .  ÚVODÚVOD

Předmětem Uživatelského návodu je kondenzační plynový kotel AURA, který představuje výkonné a osvědčené řešení vytápění Vašeho domova.

Použitá kondenzační technologie zajišťuje maximální možné využití energie z plynu. Kotel AURA se díky inovativním algoritmům vytápění

automaticky přizpůsobí tepelné ztrátě Vašeho domu, přináší tedy špičkovou úroveň komfortu vytápění i standardní výbavy.

Před přistoupením k samotné obsluze kondenzačního plynového kotle si pozorně přečtěte tento manuál. Poskytne Vám informace nejen o

charakteristice a technických parametrech kotle, o jeho ovládání a provozních stavech, ale také o řešení poruchových stavů a pravidelné údržbě.

Věnujte prosím pozornost veškerým údajům a pokynům, které jsou v manuálu uvedeny a postupujte v souladu s nimi. Jedině tak může být

zajištěn správný a bezpečný chod plynového kondenzačního kotle.

Kotel AURA je vyvinutý, vyráběný a testovaný v České republice dle nejpřísnějších standardů kvality.

JAKÉKOLI ZMĚNY V DŮSLEDKU TECHNICKÉHO POKROKU VYHRAZENY. VYHRAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI PROVÉST ZMĚNU OBSAHU MANUÁLU, A TO

BEZ PŘEDBĚŽNÉHO UPOZORNĚNÍ.

11 .. 11 .  .   Symboly použité v návoduSymboly použité v návodu

Symb olSymb ol V ysvět len íV ysvět len í

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !

POZOR!  HROZÍ  NEBEZPEČ Í !POZOR!  HROZÍ  NEBEZPEČ Í !

(hrozí nebezpečí zranění uživatele nebo servisního pracovníka; nebezpečí vzniku škod na kotli nebo nebezpečí

narušení jeho správného chodu a provozu).

POZOR!  ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ !POZOR!  ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ !

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost použitým symbolům a v zájmu své bezpečnosti a správného chodu kotle dodržujte pokyny, které jsou

uvedeny u každého symbolu.

Hroz í nebezpeč íHroz í nebezpeč í

Opravu zař ízení vždy  svěřte kval i f i kovanému servi snímu techni kovi , ni kdy  do částí kotl e nezasahuj te sami . Hroz íOpravu zař ízení vždy  svěřte kval i f i kovanému servi snímu techni kovi , ni kdy  do částí kotl e nezasahuj te sami . Hroz í

nebezpeč í úrazu e l ektr i ckým proudem a škody  na majetku č i  zdraví osob. Pamatuj te , že j e kotel  vyhrazenýmnebezpeč í úrazu e l ektr i ckým proudem a škody  na majetku č i  zdraví osob. Pamatuj te , že j e kotel  vyhrazeným

plynovým zař ízením (spadá mezi  vyhrazená techni cká zař ízení dl e pl atné l egi sl ati vy )!pl ynovým zař ízením (spadá mezi  vyhrazená techni cká zař ízení dl e pl atné l egi sl ati vy )!

Hroz í úraz e l ektr i ckým proudemHroz í úraz e l ektr i ckým proudem



JABLOTRON AURA UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Strana 3/24 JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

22.  .  Bezpečnostní pokyny a zásady obsluhyBezpečnostní pokyny a zásady obsluhy

Kotel AURA je vyhrazeným plynovým zařízením, jehož instalace a uvedení do provozu musí být vždy provedena dle platné projektové

dokumentace, a to kvalifikovaným odborným personálem s patřičnými oprávněními. Je zakázáno jakkoli zasahovat do součástí kotle. Veškeré

opravy může provádět výhradně kvalifikovaný servisní technik, proškolený výrobcem.

Při montáži, instalaci a obsluze spotřebiče je nutno dodržovat zákony, vyhlášky a normy, jež platí v příslušené zemi určení.

Pro zajištění bezpečnosti a správného fungování kotle je nutné provádět pravidelné servisní prohlídky. Doporučený interval prohlídek je 1× za

rok. Prohlídky je oprávněn vykonávat jen kvalifikovaný servisní technik, proškolený výrobcem.

V případě požáru haste kotel jako elektrické zařízení, nejdříve kotel vždy odpojte od el. sítě.

Kotel se smí používat pouze k účelům použití, ke kterým je určen. Používání kotle v rozporu s tímto návodem může být nebezpečné.

Kotel smí obsluhovat pouze dospělé osoby v souladu s tímto návodem. Kotel není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická,

smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalosti zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude

dohlíženo, nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Kotel je plně automatický, nedoporučuje se jej odpojovat od elektrické energie.

Kotel je vybaven automatickou ochranou proti zamrznutí (pokud je zajištěna el. energie a přívod plynu). V zimě (např. při odjezdu na

dovolenou) je nutné zajistit v potřebné míře kontrolu funkčnosti kotle a celého otopného systému, aby z vnější příčiny (výpadek el. proudu,

topného plynu apod.) nedošlo k zamrznutí vody a tím i poškození zařízení.

V blízkosti kotle je zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

Do blízkosti kotle a kouřovodů nesmí být nikdy ukládány, stavěny nebo zavěšovány žádné předměty z hořlavých hmot (bezpečná vzdálenost

spotřebiče od hořlavých hmot je ve směru hlavního sálání 50 mm a v ostatních směrech 10 mm).

Pokud jsou v okolí kotle prováděny stavební úpravy, včas kotel vypněte a chraňte jej před znečištěním. Nutné je vyloučit znečištění

spalovacího vzduchu halogenovými uhlovodíky (obsaženy např. ve sprejích, rozpouštědlech, barvách, lepidlech).

Kotel nečistěte hořlavými či výbušnými prostředky, vždy jen za použití vody s trochou běžného saponátu. Při čištění musí být kotel vždy

odpojen od el. sítě.

Do systému odvodu kondenzátu do kanalizace není přípustné zasahovat, odvod musí vždy zůstat volný, neblokovaný. V případě použití

neutralizátoru kondenzátu je nutné zajistit pravidelné kontroly a výměny neutralizační náplně.

Na zpátečce z otopné soustavy je nezbytně nutné osadit magnetický odstředivý odkalovač, aby nedošlo k poškození hydraulických částí

kotle. Obecně doporučujeme např. filtry ADEY MagnaClean, Fernox TF1, Sentinel Eliminator, nebo podobné

Pozor na únik plynu - máte-li podezření, že uniká plyn, uzavřete přívod plynu a vyvětreje. Vždy zavolejte servis, který únik lokalizuje a

odstraní. Uzavírací ventil plynu před kotlem musí být vždy přístupný.

Př i  nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy .Př i  nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy .

 

33.  .  Charakteristika zařízeníCharakteristika zařízení

33.. 11 .  .   Označení a použitíOznačení a použití

Kondenzační plynový kotel AURA je určen k vytápění a přípravě teplé vody. Je konstruován k provozu na uzavřených teplovodních otopných

soustavách s přetlakem alespoň 80 kPa. Z výroby je kotel AURA připraven spalovat zemní plyn, případné seřízení pro provoz na propan je možné a

provádí jej vždy pouze kvalifikovaný servisní technik s příslušným oprávněním, proškolený výrobcem. Kotel pracuje v premixovém uspořádání, kdy

je na hořák dodávána již hotová směs plynu se vzduchem. Odvod spalin je řešen přetlakem. Z hlediska elektrické bezpečnosti je kotel určen do

prostor s prostředím obyčejným dle ČSN EN 33 2000-1 ed.2.

Kotel AURA se vyrábí ve dvou hydraulických provedeních, která se liší způsobem přípravy teplé vody (TV).

AURA M a AURA L jsou kotle s přípravou teplé vody v externím nepřímotopném zásobníku. Voda je připravována vždy s absolutní předností –

klesne-li teplota v zásobníku pod žádanou teplotu, kotel zapálí a přednostně ohřeje zásobník zpět na žádanou teplotu, nehledě na okruh vytápění.

AURA LC je kotel s průtokovou přípravou teplé vody. Kotel ohřívá vodu vždy, když je na některém z odběrných míst otevřen kohoutek teplé vody

(umyvadlová baterie, sprcha apod.) Voda je připravována s absolutní předností, nehledě na okruh vytápění.
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33..22.  .  Identifikační štítekIdentifikační štítek

Výrobní štítek je umístěn uvnitř kotle na vodorovné konzoli se signalizační diodou.

Obrázek 1 – Identifikační štítek

 

33..33.  .  Energetické štítky dle EU 811/2013Energetické štítky dle EU 811/2013

AURA MCZ s.r.o.

   

AURA LCZ s.r.o.

   

AURA LC

XL

CZ s.r.o.

Obrázek 2 – Energetické štítky (EU 811/2013)
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33..44.  .  Technická specifikaceTechnická specifikace

;

Tech n ické ú d a jeTech n ické ú d a je RozměrRozměr AURA MAURA M AURA LAURA L AURA LCAURA LC

Výkon 50/30 °C (Pn): Minimální - Maximální kW 1.8 - 19.0 2.65 - 24.9

Výkon 80/60 °C (Pn): Minimální - Maximální kW 1.7 - 17.5 2.45 - 22.9

Tepelný příkon vytápění (Qn): Minimální - Jmenovitý kW 1.8 - 18.0 2.5 - 23.5

Účinnost při jmenovitém výkonu (80/60 °C) % 88.1 88.0

Účinnost při minimálním výkonu (50/30 °C) % 97.1 96.6

Provozní přetlak otopné vody: Minimální / Maximální (PMS) kPa 80 / 300

Rozsah nastavení teploty otopné vody °C 20 - 80

Maximální provozní teplota otopné vody °C 80

Objem expanzní nádoby l 7

Rozsah nastavení teploty teplé vody (TV) °C 35 - 65

Průtočné množství teplé vody (TV) při ΔT 30 K
 1 ) 1)

l.min
-1 -- 11.0

Provozní přetlak TV: Minimální / Maximální (PMW) kPa -- 50 / 600

Napájení kotle -- 230 VAC, 50 Hz, TN-S (1/N/PE)

Pomocná elektrická energie při jmenovitém příkonu W 68.2

Pomocná elektrická energie při částečném zatížení W 21.4

Pomocná elektrická energie v pohotovostním stavu W 4.1

Stupeň elektrického krytí -- IP 41 (D)

Prostředí dle ČSN 33 2000-3 -- základní AA5 / AB5

Varianty odtahu spalin a sání vzduchu mm ∅60/100, ∅80/125, 2× ∅80

Provedení -- C13, C33, C43, C53, C83, C93

Kategorie spotřebiče - I2H, II2H3P, I3P

Spotřeba plynu MIN-MAX (Zemní plyn) m
3
.h

-1 0.18 - 1.75 0.26 - 2.50

Spotřeba plynu MIN-MAX (Propan) m
3
.h

-1 0.07 - 0.71 0.10 - 0.92

Připojovací přetlak plynu: Zemní plyn / Propan kPa 2.0 / 3.7 (5.0)

Teplota spalin: průměrná / při přehřátí °C 50 / 85

Hmotnostní průtok spalin g.s
-1 1.0 - 8.6 1.6 - 10.2

Třída NOx -- 6

Hlučnost
 2 ) 2 ) dB < 50

Třída sezónní energetické účinnosti vytápění -- A

Rozměry kotle (šířka × hloubka × výška) mm 464 × 325 × 735

Hmotnost kg 29

1)1)
 ΔT 30 K znamená ohřev o 30 °C. Příklad: Do kotle vstupuje studená voda o teplotě 10 °C, na výstupu z kotle je při daném průtoku teplota 40 °C.

2 )2 )
 Hladina akustického výkonu LWA ve vnitřním prostředí

Srovnávací podmínky: 15 °C, 1013,25 mbar, suchý plyn
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33..55.  .  Základní rozměry kotleZákladní rozměry kotle

 

 

464

70
8

124 Osa komínu 136,5

299 

324

Obrázek 3 – Základní rozměry kotle
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33..66.  .  Hlavní komponenty kotlů AURA M a AURA LHlavní komponenty kotlů AURA M a AURA L

Obrázek 4 – Komponenty Aura L & M



JABLOTRON AURA UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Strana 8/24 JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

33.. 77.  .   Hlavní komponenty kotle AURA LCHlavní komponenty kotle AURA LC

Obrázek 5 – Komponenty Aura LC
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33..88.  .  Informační listy výrobku (dle Nařízení komise EU č.811/2013 a 813/2013)Informační listy výrobku (dle Nařízení komise EU č.811/2013 a 813/2013)

M o de l /y :M o de l /y : AURA MAURA M  ( 1 ) ( 1 )  - AURA L - AURA L  ( 2) ( 2)  - AURA L C - AURA L C  ( 3) ( 3)

Kondenzační kotel: ANO

Nízkoteplotní kotel: NE

Kotel typu B1: NE

Kogenerační jednotka pro vytápění: NE Vybaven doplňkovým systémem vytápění: NE

Kombinovaný ohřívač: ANO
 (3)

 - NE
 (1,2)

Položka Symbol Hodnota Jednotka Položka Symbol Hodnota Jednotka

Jmenovitý tepelný výkon Pn
19

 (1)

25
 (2,3)

kW
Sezónní energetická účinnost

vytápění
ηs 91 %

Hladina akustického výkonu ve vnitřním

prostředí
LWA 42 dB Třída sezónní energetické účinnosti vytápění A

U kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kotlových kombinovaných ohřívačů:

Užitečný tepelný výkon

U kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kotlových kombinovaných

ohřívačů: Užitečná účinnost

Při jmenovitém tepelném výkonu a

vysokoteplotním režimu (*)
P4

17.5
 (1)

22.9
 (2,3)

kW
Při jmenovitém tepelném výkonu a

vysokoteplotním režimu (*)
η4

88.2
 (1)

88.0
 (2,3)

%

Při 30 % jmenovitého tepelného výkonu a

v nízkoteplotním režimu (**)
P1

2.9
 (1)

3.8
 (2,3)

kW

Při 30 % jmenovitého tepelného

výkonu a v nízkoteplotním

režimu(**)

η1
97.2

 (1)

96.6
 (2,3)

%

Spotřeba pomocné el. energie Další položky

Při plném zatížení el max 0.090 kW
Tepelná ztráta v pohotovostním

režimu
P stby 0.010 kW

Při částečném zatížení el min 0.011 kW
Spotřeba el. energie zapalovacího

hořáku
P ign -- kW

V pohotovostním režimu P SB 0.003 kW Emise oxidů dusíku NOx
13

 (1)

22
 (2,3)

mg/kWh

U komb in ov a n ýc h  oh ř í v a č ů  -  p ou z e U  komb in ov a n ýc h  oh ř í v a č ů  -  p ou z e A u r a  LCA u r a  LC
 ( 3) ( 3) Deklarovaný zátěžový profil XL

Třída energetické účinnosti ohřevu vody AA Energetická účinnost ohřevu vody ηWH 82 %

Denní spotřeba paliva Q fuel 23.979 kWh Denní spotřeba el. energie Q elec 0.161 kWh

Roční spotřeba paliva AFC 18 GJ Roční spotřeba el. energie AEC 35 kWh

P oz n á mky:P oz n á mky:

Účinnosti v tabulce se vztahují ke spalnému teplu (Hs)

(*) Vysokoteplotním režimem se u kondenzačních kotlů rozumí návratová teplota 60 °C na vstupu do ohřívače a vstupní teplota 80 °C na výstupu z ohřívače.

(**) Nízkoteplotním režimem se u kondenzačních kotlů rozumí návratová teplota 30 °C, u nízkoteplotních kotlů 37 °C a u ostatních ohřívačů 50 °C (na vstupu do ohřívače).

K on ta k tn í  ú d a j e:K on ta k tn í  ú d a j e:

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.; Holešovská 1692, 76901 Holešov, Česká republika
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44.  .  Ovládání kotle a provozní stavyOvládání kotle a provozní stavy

44.. 11 .  .   PopisPopis

Plynový kotel AURA je plně automatický. Hlavním ovládacím panelem kotle je prostorový přístroj a ovladač v jednom, který je součástí balení kotle

(základní výbava). Ovladačem lze kotel přepínat mezi provozními stavy (Standby – Letní režim – Zimní režim), nastavovat žádané teploty apod. Na

displeji přístroje jsou zobrazovány veškeré provozní informace, včetně hlášení případných poruch. Základní provozní stavy kotle jsou kromě

prostorového přístroje vždy indikovány rovněž na předním krytu kotle pomocí světlovodu.

44..22.  .  Indikace provozních stavů na světlovodu předního krytuIndikace provozních stavů na světlovodu předního krytu

Světlovod pulsuje v pravidelném rytmu barvou, indikující aktuální provozní stav kotle (systému):

○ Nesvítí Kotel bez síťového napájení

● Zelená Kotel je v režimu Stand-by, Léto nebo Zima, bez poruch

● Červená Porucha kotle, nebo připojeného systémového prvku

● Modrá Aktivní Bluetooth® (servisní přístup)

● Bílo-fialová Aktivní servisní režim (uvedení do provozu, nastavení).

44..33.  .  Ovládací panel - prostorový přístrojOvládací panel - prostorový přístroj

Jako hlavní ovladač kotle slouží prostorový přístroj. Přístroj je napájen přímo z kotle a obsluhuje se stisknutelným otočným přepínačem. Na

displeji přístroje jsou zobrazovány provozní stavy, teploty, poruchy apod.

Obrázek 6 – Prostorový přístroj - hlavní ovladač kotle
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Jednotl i vé symbol y  a j e j i ch vý znamJednotl i vé symbol y  a j e j i ch vý znam

Symb olSymb ol V ýzn a mV ýzn a m

Stand-byStand-by  Zobrazuje se při vypnutí kotle.

Škál a vý konu.Škála vý konu.  Zobrazení aktuálního výkonu kotle.

Spoj ení na C l oud.Spoj ení na C l oud.  Komunikace s Cloudem Jablotron, zařízení je možné ovládat vzdáleně přes Internet.

Rež im vy tápění.Rež im vy tápění.

Rež im př ípravy  TV.Rež im př ípravy  TV.

Servi s.Servi s.  Je nutné zavolat servisního technika (kvůli opravě nebo pravidelné údržbě).

Automati cký  rež im – provoz dl e časového pl ánu.Automati cký  rež im – provoz dl e časového pl ánu.  Řízení teploty prostoru dle nastaveného časového

plánu (komfortní/ekonomická teplota).

Manuální rež im.Manuální rež im.  Řízení teploty prostoru na konstantní hodnotu.

Komfortní (denní) tepl ota.Komfortní (denní) tepl ota.  Teplota prostoru pro komfortní interval v časovém plánu.

Ekonomi cká (útl umová, noční) tepl ota.Ekonomi cká (útl umová, noční) tepl ota.  Teplota prostoru pro ekonomický interval v časovém plánu.

MENU .MENU .  Vstup do konfiguračních menu.

INFORMACE .INFORMACE .  Vstup do informačních menu.

Stupně Cel si a.Stupně Cel si a.  Jednotky pro zobrazení teploty.

Procento.Procento.  Se symbolem ‘rH‘ vyjádření relativní vlhkosti prostoru.

Symbol pro re l ati vní v l hkost prostoru.re l ati vní v l hkost prostoru.  (Relative Humidity).

Ki l owatt.Ki l owatt.  Jednotky pro zobrazení výkonu

Společně se symbolem ’h’ pro zobrazování spotřeby energie [kWh].

Hodiny  (hours).Hodiny  (hours).  Jednotky pro vyjádření času, resp. provozních hodin zařízení. Ve spojení s ’kW ’ pro vyjádření

spotřeby energie.

Pomocná i nformační graf i ka.Pomocná i nformační graf i ka.

Prázdný domeček = vnitřní prostor obecně. Domeček + externí teploměr = venkovní teplota.

Den v týdnu.Den v týdnu.  Prvním dnem v týdnu je pondělí (ČR).

Porucha.Porucha.  Zobrazováno současně s kódovým číslem poruchy (např. E01). Je-li možné provést reset poruchy,

svítí společně s nápisem RESET.

Pomocná č ísl i ce .Pomocná č ísl i ce .  Typicky jako pořadové číslo intervalu apod..

H l avní al fanumer i cké pol e .H l avní al fanumer i cké pol e .  Informační segmenty pro zobrazení teplot, čísel parametrů atd..
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44..44.  .  ObsluhaObsluha

Na nástěnném ovladači je umístěn otočný přepínač, který lze stisknout. Reakce ovladače na změnu z klidového stavu se liší podle délky stisknutí

(krátký, delší a dlouhý stisk) a také podle otáčení přepínače. První stisk přepínače vždy pouze rozsvěcí displej – teprve stisk při rozsvíceném

displeji bude vyhodnocen jako editační.

KRÁTKÝ STISK (1  s)KRÁTKÝ STISK (1  s)

Provozní rež im tepl oty  prostoruProvozní rež im tepl oty  prostoru

Vyberte, zda chcete pracovat dle časového plánu, nebo v manuálním režimu.

Manuální rež imManuální rež im Teplota prostoru bude trvale udržována na nastavené hodnotě

Časový  pl ánČasový  pl án Teplota prostoru se mění dle nastaveného týdenního časového plánu

V základním zobrazení ovladače krátce stiskněte otočný přepínač » rozsvítí se displej.

Nyní opakovanými krátkými stisky vyberte žádaný provozní režim » manuální režim (symbol ručičky), nebo časový plán (symbol hodin).

Vybraný provozní režim bude automaticky převzat po uplynutí čas. intervalu, výběr se nepotvrzuje stisknutím. Stisknete- li omylem přepínač

znovu, opakujte znovu druhý krok a poté vyčkejte, než se výběr uloží.

Poznámka:Poznámka:  Je-li vybrán režim časového plánu, vyhodnotí řídící systém aktuální vytápěcí interval a po chvíli zobrazí příslušný symbol na displeji

(komfortní teplota = sluníčko; ekonomická teplota = měsíček). Dočasná změna teploty během čas. plánu: během časového plánu můžete otočným

přepínačem změnit žádanou teplotu (otáčením a následným potvrzením zadané hodnoty stiskem přepínače). Takto nastavená teplota platí jen do

nejbližší další změny dle časového plánu, poté se pokračuje dle nastavení čas. plánu (komfortní/ekonomická).

DELŠÍ  STISK (3 s)DELŠÍ  STISK (3 s)

Nastavení žádaných provozních tepl ot a pomocná menu.Nastavení žádaných provozních tepl ot a pomocná menu.

V této úrovni nastavujeme ekonomickou a komfortní teplotu prostoru a teplotu teplé vody (TV). Přístupné je i menu INFO, ve kterém lze zobrazit

vybrané měřené veličiny, nebo jejich nastavení.

Komfortní tepl otaKomfortní tepl ota Nastavení komfortní teploty prostoru pro časový plán

Ekonomi ckáEkonomi cká

tepl otatepl ota
Nastavení ekonomické teploty prostoru pro časový plán

Informační menuInformační menu Zde jsou dostupné vybrané informace o systému (viz dále)

Menu proMenu pro

nastavenínastavení
Zde jsou dostupná některá podrobnější nastavení, zejména servisní (viz dále)

Tepl ota TVTeplota TV
Nastavení teploty teplé vody. U kotlů s externím zásobníkem je to komfortní teplota teplé

vody.

V základním zobrazení ovladače krátce stiskněte otočný přepínač » rozsvítí se displej.

Nyní stiskněte a podržte otočný volič cca 3 sekundy » rozbliká se symbol sluníčka.

Nyní je možné krátkým stiskem vstoupit do nastavení komfortní teploty (sluníčko), nebo otáčením přepínače nalistovat ekonomickou teplotu,

případně teplotu TV nebo informační a konfigurační menu.

Výběr potvrďte krátkým stiskem » vstoupíte do editace dané položky, symbol editované veličiny svítí a bliká aktuálně nastavená hodnota.

Otáčením přepínače nastavte žádanou hodnotu a potvrďte ji krátkým stiskem. Potvrzení je provázeno návratem o úroveň zpět (opět bliká

symbol veličiny, info nebo menu).

Nyní můžete pokračovat v editaci nebo se delším stiskem (3 s) vrátit do základního zobrazení. Návrat do základního zobrazení proběhne

rovněž automaticky po uplynutí čas. intervalu.
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**DLOUHÝ STISK (5 s)**

Provozní rež imy  kotl eProvozní rež imy  kotl e

VypnutíVypnutí

kotl ekotl e

Stand-by, kotel je vypnutý, nebude topit ani připravovat teplou vodu. Ochranné funkce zůstávají

aktivní (je-li otevřen přívod plynu)

Letní rež imLetní rež im Vytápění je vypnuto, kotel připravuje pouze teplou vodu.

 Z imní rež imZimní rež im Vytápění i příprava teplé vody jsou zapnuty.

auto
Automati ckýAutomati cký

rež imrež im

Kotel na základě venkovní teploty automaticky přepíná mezi Letním a Zimním režimem – aktivuje

a deaktivuje vytápění při dosažení nastavené venkovní teploty.

V základním zobrazení ovladače krátce stiskněte otočný volič » rozsvítí se displej.

Nyní stiskněte a podržte otočný volič cca 5 sekund » rozbliká se symbol aktuálního provozního režimu kotle.

Otáčením voliče vyberte požadovaný provozní režim kotle.

Volbu potvrďte stiskem otočného voliče.

Poznámka:Poznámka:  Pokud vyberete automatický režim, po potvrzení volby se kotel automaticky přepne dle hodnoty tlumené venkovní teploty. Po

potvrzení volby se na displeji zobrazí symboly pro Letní režim, nebo pro Zimní režim.

4.4.1.  Menu informace

Informační menu slouží k zobrazení vybraných provozních hodnot. Pohyb v menu je možný otočným přepínačem.

Čís lo in forma ceČís lo in forma ce V ýzn a m in forma ceV ýzn a m in forma ce Jed n otkyJed n otky

01.01 Aktuální tlak v systému bar

01.02 Žádaná teplota otopné vody (setpoint) °C

01.03 Aktuální teplota otopné vody na výstupu z kotle °C

01.04 Aktuální teplota otopné vody na zpátečce do kotle °C

01.05 Žádaná teplota teplé vody (TV) °C

01.06 Aktuální teplota teplé vody (TV) °C

01.07 Aktuální venkovní teplota °C

01.08 Tlumená venkovní teplota °C

01.09 Aktuální teplota spalin °C

01.10 Aktuální modulace (aktuální výkon kotle) %

01.11 Počet startů horáku --

01.12 Počet startů hořáku v režimu přípravy TV --

01.13 Počet provozních hodin hořáku h

01.14 Počet provozních hodin čerpadla v režimu vytápění h

01.15 Počet provozních hodin hořáku v režimu přípravy TV h
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Poznámka:Poznámka:  Ostatní informační menu jsou určena servisnímu technikovi.

Delším stiskem vstupte do úrovně editace (viz výše 4.4 Delší stisk).

Nalistujte menu INFO a stiskněte otočný přepínač » nápis INFO svítí a bliká číslo 01.

Potvrďte výběr informačního menu 01 stiskem přepínače » nyní svítí nápis INFO, číslice 01. a bliká číslo první informace z tabulky (01.01).

Nalistujte žádanou informaci a potvrďte výběr krátkým stiskem » zobrazí se hodnota informace (měřená nebo nastavená veličina, viz tabulka

výše).

Pro návrat o úroveň zpět použijte delší stisk (cca 3 s).

Nyní můžete nalistovat jinou informaci, případně se opakovanými delšími stisky vrátit zpět.

44..55.  .  RegulaceRegulace

Řídící elektronika má implementovány níže popsané strategie řízení teploty prostoru. Podrobnější menu pro konfiguraci jsou určená pro servisního

technika, proškoleného výrobcem.

4.5.1.  Prostorová regulace - modulace výkonu dle potřeby tepla

Výkon kotle je modulován na základě odchylky měřené prostorové teploty od žádané teploty, součástí tohoto řízení je i pokročilý adaptivní režim,

který po několika pracovních cyklech sám nalezne optimální provozní strategii. Doporučené nastavení.

4.5.2.  Ekvitermní regulace - řízení dle venkovní teploty

Dodávka tepla do prostoru je řízena venkovní teplotou a nastavením tzv. ekvitermní křivky (viz níže obrázek 7). Křivka definuje žádané teploty

otopné vody pro konkrétní venkovní teploty, takže je výkon otopné soustavy automaticky snižován a zvyšován dle tepelné ztráty objektu.

Vyžaduje vhodné nastavení křivky. Venkovní teplota je filtrována, aby kotel nereagoval na rychlé výkyvy venkovních teplot. Součástí ekvitermní

regulace je i možnost kompenzace křivky odchylkou prostorové teploty, nastavením vlivu prostoru. Křivka je poté automaticky posunována na

základě aktuálních tepelných zisků nebo deficitů (funkce kompenzace vyžaduje umístění ovladače v referenční místnosti). U ekvitermní regulace

nastavujeme sklon, posun (offset) a případný vliv prostoru.

Ekvi termní kř i vkyEkvi termní kř i vky

Obrázek 7 – Ekvitermní křivky

4.5.3.  Konstantní teplota otopné vody & on/off teplota prostoru

Standardní dvoubodová regulace (vyp/zap) na základě žádané teploty prostoru a nastavené hystereze (poklesu teploty prostoru). Teplota otopné

vody se nastavuje na konstantní hodnotu. Ekonomicky nejméně výhodný způsob řízení.

Poznámka:Poznámka:  Z výroby je nastavena prostorová regulace dle potřeby tepla domu, protože tato regulační strategie poskytuje při vhodně

umístěném ovladači nejvyšší komfort při nejmenší spotřebě plynu. Regulační strategii nastavuje technik při uvedení kotle do provozu, případně

vzdáleně technická podpora Jablotron.



JABLOTRON AURA UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Strana 15/24 JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

55.  .  Poruchy a ochranné funkce kotlePoruchy a ochranné funkce kotle

Provoz plynového kotle je plně automatický, po nastavení a uvedení do provozu běžně nevyžaduje žádné zásahy. Bezpečnost zajišťuje primární

elektronika kotle a bezpečnostní výbava kotle. Automatická diagnostika kotle hlídá stav jednotlivých komponent a v případě výskytu závady

ohlásí poruchu konkrétním diagnostickým hlášením. Toto hlášení se zobrazuje na prostorovém ovladači a také v cloudové aplikaci.

55.. 11 .  .   Poruchová hlášeníPoruchová hlášení

Hroz í úraz e l ektr i ckým proudemHroz í úraz e l ektr i ckým proudem

Hroz í nebezpeč í. Opravu zař ízení vždy  svěřte kval i f i kovanému servi snímu techni kovi , ni kdy  do částí kotl eHroz í nebezpeč í. Opravu zař ízení vždy  svěřte kval i f i kovanému servi snímu techni kovi , ni kdy  do částí kotl e

nezasahuj te sami . Hroz í nebezpeč í úrazu e l ektr i ckým proudem a škody  na majetku č i  zdraví osob. Pamatuj te , ženezasahuj te sami . Hroz í nebezpeč í úrazu e l ektr i ckým proudem a škody  na majetku č i  zdraví osob. Pamatuj te , že

j e kotel  vyhrazeným pl ynovým zař ízením (spadá mezi  vyhrazená techni cká zař ízení dl e pl atné l egi sl ati vy )!j e  kotel  vyhrazeným pl ynovým zař ízením (spadá mezi  vyhrazená techni cká zař ízení dl e pl atné l egi sl ati vy )!

KódKód

p oru ch yp oru ch y
Pop isPop is

E002E002
Nízký  přetl ak otopné vodyNízký  přetl ak otopné vody

Přetlak je nižší, než 70 kPa (0.7 bar), zvyšte jej nad 100 kPa (1.0 bar). Dopouštějte vždy výhradně do studeného kotle.

E003E003

Vysoký  přetl ak otopné vodyVysoký  přetl ak otopné vody

Přetlak je vyšší, než 290 kPa (2.9 bar), snižte přetlak pod 280 kPa (2.8 bar). Pokud přetlak vzrůstá při ohřevu, zavolejte servis kvůli kontrole expanzní

nádoby

E004E004
Porucha č i dl a tepl oty  TV u kotl e AURA LCPorucha č i dl a tepl oty  TV u kotl e AURA LC

Čidlo teploty na výstupu TV je v poruše, zavolejte servis

E005E005
Porucha č i dl a tepl oty  na vý stupu kotl ePorucha č i dl a tepl oty  na vý stupu kotl e

Čidlo teploty na výstupu kotle je v poruše, zavolejte servis

E006E006
Zablokování kvůl i  nezapálení pl ameneZablokování kvůl i  nezapálení pl amene

Zapálení se nepodařilo, hořák je blokovaný. Resetujte poruchu, pokud se i nadále opakuje, zavolejte servis
RESET možný

E007E007
Zablokování kvůl i  přehřátí kotl eZablokování kvůl i  přehřátí kotl e

Došlo k zásahu havarijního termostatu. Resetujte poruchu, pokud se i nadále opakuje, zavolejte servis
RESET možný

E008E008
Falešná i ndi kace pl ameneFalešná i ndi kace pl amene

Detekce plamene před otevřením plynového ventilu. Resetujte poruchu, pokud se i nadále opakuje, zavolejte servis
RESET možný

E009E009

Nízký  průtok otopné vodyNízký  průtok otopné vody

Detekce nízkého průtoku kontrolou strmosti nárůstu teploty. Zkontrolujte řádnou průchodnost soustavy (všechny ventily otevřené, soustava

odvzdušněna). Pokud se porucha opakuje, volejte servis

E010E010
Porucha č i dl a venkovní tepl otyPorucha č i dl a venkovní tepl oty

Pokud porucha trvá, volejte servis

E011E011
Odpojený  č i  poškozený  pl ynový  venti lOdpoj ený  č i  poškozený  pl ynový  venti l

Pokud porucha trvá, volejte servis

E012E012
Porucha č i dl a tepl oty  v zásobníku TVPorucha č i dl a tepl oty  v zásobníku TV

Čidlo teploty zásobníku TV je v poruše, volejte servis

E013E013
Vysoká tepl ota spal i nVysoká tepl ota spal i n

Teplota spalin překročila maximální teplotu, volejte servis, aby zkontroloval možné příčiny
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KódKód

p oru ch yp oru ch y
Pop isPop is

E014E014
Porucha č i dl a tepl oty  spal i nPorucha č i dl a tepl oty  spal i n

Čidlo teploty spalin je v poruše, volejte servis

E015E015
Porucha venti l átoruPorucha venti l átoru

Ventilátor je v poruše, volejte servis

E016E016
Porucha č i dl a tepl oty  zpátečkyPorucha č i dl a tepl oty  zpátečky

Čidlo teploty zpátečky je v poruše, volejte servis

E028E028
Pokusy  o reset vy čerpányPokusy  o reset vy čerpány

5 opakovaných pokusů o reset selhalo, systém se zablokoval. Pro odblokování/reset je nutné odpojit a znovu připojit napájení
RESET možný

E037E037

Nízké napětí v sítiNízké napětí v síti

Napětí v síti kleslo pod 165 VAC, činnost bude obnovena při zvýšení nad 180 VAC. Opakuje-li se porucha, zavolejte kvalifikovaného technika pro zajištění

řádného napájecího napětí (230 VAC +10 % -15 %)

E040E040
F rekvence v síti  mimo rozsahF rekvence v síti  mimo rozsah

Porucha sama zmizí po obnovení správného rozsahu (50 Hz ±5 %)

E041E041
Opakovaná ztráta pl ameneOpakovaná ztráta pl amene

Došlo k opakované ztrátě plamene (více než 6 pokusů). Resetujte poruchu, pokud dojde k jejímu dalšímu výskytu, zavolejte servis
RESET možný

E042E042
Závada tl ač ítka ovl ádac ího paneluZávada tl ač ítka ovl ádac ího panelu

Pokud porucha trvá, zavolejte servis

E043E043
Porucha komuni kace B&P <-> GBv1Porucha komuni kace B&P <-> GBv1

Pokud porucha trvá, zavolejte servis

E044E044
Porucha pl ynového venti l uPorucha pl ynového venti l u

Pokud porucha trvá, zavolejte servis
RESET možný

E062E062
Nutná kal i brace spal ováníNutná kal i brace spal ování

Zavolejte servis, který provede kalibraci spalování

E072E072
Obecná poruchaObecná porucha

Resetujte prouchu, pokud trvá, zavolejte servis
RESET možný

E088E088
Porucha ř ízení pl ynového venti l uPorucha ř ízení pl ynového venti l u

Resetujte poruchu, pokud trvá, zavolejte servis
RESET možný

E098E098
Chyba SW el ektroni ky  B&PChyba SW el ektroni ky  B&P

Pokud porucha trvá, zavolejte servis
RESET možný

E099E099
Obecná poruchaObecná porucha

Pokud porucha trvá, zavolejte servis
RESET možný
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55..22.  .  Nízký tlak otopné vody - dopouštění otopné soustavyNízký tlak otopné vody - dopouštění otopné soustavy

Klesne-li tlak v systému pod 0,7 bar, zobrazí se blokovací hlášení E002 a kotel se odstaví z provozu. V takovém případě pomocí dopouštěcího

ventilu doplňte systém až na požadovaný tlak (umístění dopouštěcího ventilu najdete v kapitole 3.5 – Hlavní části kotle). Hodnotu statického

přetlaku vaší otopné soustavy naleznete ve své projektové dokumentaci. Nemáte-li ji, doporučujeme tlak na hodnotách 1,2 až 1,5 bar (za studena,

soustava musí být vychladlá). Při dopouštění vody sledujte displej tlakoměru na dně kotle a dopouštění zastavte po dosažení požadovaného tlaku.

55..33.  .  Ochranné funkce kotleOchranné funkce kotle

Bezpečnostní elektronika kotle je vybavena ochrannými funkcemi, které zajišťují ochranu kotle proti zamrznutí, ochranu proti rozvoji bakterií rodu

Legionella atd. Aby byly ochranné funkce vždy zajištěny, musí být kotel napájen z el.sítě a nesmí být blokován přívod plynu.

5.3.1.  Protimrazová ochrana

Protimrazová ochrana je nezávislá na provozních režimech. Jedná se o bezpečnostní funkci, která je aktivována vždy, když dojde k poklesu

teploty na čidlech kotle pod 6 °C. Kotel v takovém případě zapálí a pracuje s minimálním výkonem, dokud nedosáhne teplota na čidle alespoň 30

°C. Protimrazová ochrana je aplikována i na systém teplé vody, jen jsou posunuty hranice teplot na 4 °C a 6 °C. Pro zajištění protimrazové

ochrany musí být kotel vždy napájen a nesmí být uzavřen přívod plynu. Tyto funkce chrání kotel, nikoliv otopnou soustavu (čidla pro měření jsou

umístěná v kotli).

5.3.2.  Ochrana proti legionelle

Kotle AURA M a AURA L s připojeným externím nepřímotopným zásobníkem TV jsou vybaveny funkcí ochrany proti koloniím bakterií rodu

Legionella. Funkce spočívá v pravidelném zvýšení teploty TV v zásobníku na teplotu, při které tyto bakterie hynou. Funkci může (de)aktivovat jen

servisní technik.

5.3.3.  Režim přehřátí výstupní vody při ohřevu TV

Program řídicí elektroniky kotle je vybaven ochrannou funkcí, která zabraňuje nebezpečně vysoké teplotě výstupní vody. Doběh čerpadla Aby byl

zabezpečen řádný odvod tepla, pracuje oběhové čerpadlo nějakou dobu i po ukončení požadavku na vytápění či přípravu TV.

5.3.4.  Ochrana proti zatuhnutí čerpadla a ventilu

Pokud není aktivní žádný požadavek k provozu po dobu 24 hodin, je aktivováno čerpadlo (30 s) a motor třícestného ventilu (10 s), aby nedošlo k

jejich zatuhnutí.

5.3.5.  Pravidelná autodiagnostika

Nad rámec trvalého hlídání senzorů a čidel provádí elektronika kotle pravidelné bezpečnostní testy jednotlivých okruhů. Test je prováděn každých

12 hodin. Pracuje-li v té době hořák, je test odložen, avšak maximálně na 24 hodin. Nejpozději poté se provoz kotle přeruší a je proveden test.
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66.  .  Ovládání kotle pomocí aplikace MyJABLOTRONOvládání kotle pomocí aplikace MyJABLOTRON

Kotel je primárně přizpůsoben k ovládání pomocí mobilní aplikace MyJABLOTRON. Při koupi kotle popřípadě jiného produktu z portfolia Jablotron,

Vám bude vytvořen účet pro ovládání pomocí mobilní aplikace.

Př i hl aste se pomoc í Vašeho účtu do apl i kace MyJABLOTRONPř i hl aste se pomoc í Vašeho účtu do apl i kace MyJABLOTRON  a na další obrazovce si klepnutím vyberte zařízení (v našem případě

kotel Aura L), které chceme ovládat.

 

Obrázek 14 - Přihlášení do aplikace; Obrázek 15 - Volba zařízení

Na dalším obrázku naleznete vysvětlení jednotlivých ikon u widgetu zařízení

Obrázek 16 – Vysvětlení ikon

Po vstupu do kotle se zobrazí obrazovka okruhu vytápění, na které lze pomocí ikon ve spodní části přepínat žádané provozní režimy okruhu. K

disposici je manuální režim, provoz dle časového plánu a režim stand-by (ochrana prostoru proti zamrznutí). Aktuálně nastavená

(požadovaná) teplota prostoru je zobrazena v kolečku na posuvné škále pro nastavení. Podržením tohoto kolečka lze aktivovat režim

nastavování a následným přetažením na jinou hodnotu změnit požadovanou teplotu. V manuálním režimu zůstane takto upravená hodnota

trvale nastavena. V režimu časového plánu lze provést pouze dočasnou změnu teploty - takto nastavená hodnota bude platná pouze do další

změny v rámci časového plánu. Nastavení ekonomické a komfortní teploty se provádí v detailu okruhu a bude popsáno dále. Režim standby

slouží pro deaktivaci topného okruhu - v takovém případě je trvale udržována ochranná teplota (10 °C).

Kliknutím na šipku v pravém horním rohu u názvu okruhu lze rozbalit výběr jiného okruhu (typicky okruh teplé vody) - viz obr. 18.
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Obrázek 17 - Obrazovka okruhu; Obrázek 18 - Výběr okruhu

Tři tečky v pravém rohu horního řádku s názvem kotle slouží pro vstup do hlavního menu, ve kterém lze nastavit provozní režim celého kotle.

AutoAuto  - kotel automaticky přepíná provozní režimy Zima a Léto (dle tlumené venkovní teploty; při venk.teplotě > 20 °C ukončí režim vytápění).

Z imaZima  - kotel pracuje v zimním režimu - aktivní je režim vytápění i přípravy TV (je-li okruh TV připojen).

LétoLéto  - kotel pracuje v letním režimu - vytápění je neaktivní, aktivní je pouze příprava TV (je-li okruh TV připojen). Obrazovak okruhu vytápění

bude zašedlá a okruh nebude možné nastavit, dokud nedojde k aktivaci režimu zimního režimu.

Stand-byStand-by  - kotel je ve vypnutý, vytápění i příprava TV jsou neaktivní, aktivní jsou pouze vnitřní ochranné fukce kotle (protimrazová ochrana,

ochrana proti zatuhnutí čerpadla, atd.)

    

Obrázek 19 – Vstup do menu; Obrázek 20 - Výběr provozního režimu kotle; Obrázek 21 - Sdílení kotle
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Z obrazovky na obr. 20 lze vstoupit do dalších menu. V podmenu GrafyGrafy  lze zobrazit podrobněšjí průběhy zdroje tepla a okruhů. Pro kotel to

jsou teplota otopné vody, přetlak v systému a výkon; pro okruhy jsou to teplota a vlhkost prostoru a teplota TV. Na obrazovce grafu lze

rozklikem tří teček v pravém horním rohu otevřít podrobnější filtr grafu, resp. změnu zobrazované veličiny.

V menu Informace o zař ízeníInformace o zař ízení jsou umístěny informace o provozovaném zařízení. Mezi obrazovkami lze listovat pohybem doprava (doleva).

    

Obrázky 22, 22, 23 – Informace o kotli

Menu Informace o okruz íchInformace o okruz ích  slouží pro zobrazení detailů a nastavení okruhu, podrobnější popis viz dále.

V menu Hi stor i e zař ízeníH i stor i e zař ízení lze nalézt informace o provozu a poruchách kotle (události).

V menu Sdíl ení kotl e .Sdíl ení kotl e .  lze nastavit sdílení celého kotle, či konkrétního okruhu dalšímu uživateli, včetně úrovně oprávnění. Příklad: děti mohou

ovládat pouze okruh vytápění, manželka okruh vytápění i okruh teplé vody, vlastník může ovládat a nastavit vše.

  

Obrázek 25 – Informace o okruzích; Obrázek 26 - Výběr okruhů k nastavení
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Informace o okruz íchInformace o okruz ích

V tomto menu lze nastavit jednotlivé teploty, časový plán okruhu, typ regulace a pojmenovat okruh pro lepší srozumitelnost.

Do nastavení jednotlivých teplot se dostaneme poklepem na teplotu kterou chceme nastavit (viz obr. 27 a 28), teploty lze nastavovat s

krokem 0,1 °C, potvrdíme stiskem OKOK. Zároveň lze pro daný okruh nastavit regulační strategii, viz kapitola 4.4.3.

    

Obrázky 27, 28, 29 – Základní obrazovka pro nastavení teploty okruhu a regulace

  

Obrázky 29 & 30 – Nastavení jednotlivých teplot a způsobu regulační strategie
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Nastavení časového pl ánuNastavení časového pl ánu  - vstupem do položky "Časový  pl án okruhu""Časový  pl án okruhu"  se dostaneme přímo na nastavení časového plánu vytápění.

Poklepem do sloupce vybraného dne se v daném místě objeví nastavitelný "interval", u kterého si posuvníky nahoře a dole nastavíme počátek

a konec intervalu žádané teploty. Opakovaným kliknutím do nastaveného intervalu lze nastavit komfortní (sluníčko), nebo ekonomickou

(měsíček) teplotu. Stejným způsobem nastavíme i ostatní dny a intervaly. Případný chybně nastavený interval lze kdykoliv odstranit jeho

označením (kliknutím) a následným přesunutím do koše (ikona vpravo dole). Nastavení na závěr uložíme klepnutím na symbol OK vpravo

nahoře ("fajfka" na horním řádku Nastavení okruhů).

 

Obrázky 31 & 32 – Výchozí interval - nastavení počátku a konce topení

Pro lepší přehlednost a přesnější nastavení časů lze vpravo dole použít tlačítko se dvěma šipkami, kterými lze zobrazení času přiblížit, či

oddálit.

 

Obrázky 33, 34 – Změna detailu nastavení
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77.  .  Uvedení do provozuUvedení do provozu

Instalace musí odpovídat předpisům, vztahujícím se na toto zařízení. Kotel musí být kompatibilní s místními připojovacími podmínkami (kontrola

parametrů kotle s údaji na výrobním štítku). Uvedení do provozu může provádět pouze autorizovaný servisní technik, proškolený výrobcem a s

příslušnými legislativními oprávněními. Kotel nainstalovaný v rozporu s platnými předpisy a pokyny výrobce nesmí být uveden do provozu.

H l avními  body  uvedení do provozu j sou zejména:H l avními  body  uvedení do provozu j sou zejména:

kontrola správnosti instalace a dokumentace (revize plynového zařízení, revizní zpráva elektro, revizní zpráva provedení přívodu vzduchu a

odvodu spalin)

kontrola těsnosti hydraulických okruhů a plynotěsnosti kotle;

kontrola přetlaku pracovního plynu v expanzní nádobě;

provedení kalibrace spalování a ověření objemové koncentrace CO2 ve spalinách analyzátorem spalin;

kontrola odvodu kondenzátu a expanzní vody;

kontrola regulačních a bezpečnostních prvků kotle (havarijní terostat, pojistný ventil, atd.);

kontrola odkalovacího filtru na vratném potruní otopné vody;

88.  .  Pravidelná údržbaPravidelná údržba

Uži vatel  j e  povi nen dodržovat pravi del nou roční servi sní prohl ídku kotl e . Servi sní prohl ídku může provádět pouzeUži vatel  j e  povi nen dodržovat pravi del nou roční servi sní prohl ídku kotl e . Servi sní prohl ídku může provádět pouze

autor i zovaný  servi sní techni k, proškol ený  vý robcem a s př ísl ušnými  l egi sl ati vními  oprávněními . Servi sní prohl ídka j e úkonautor i zovaný  servi sní techni k, proškol ený  vý robcem a s př ísl ušnými  l egi sl ati vními  oprávněními . Servi sní prohl ídka j e úkon

hrazený  už i vatel em. Př i  nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy .hrazený  už i vatel em. Př i  nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy .

Podrobný soupis úkonů servisní prohlídky je k dispozici v servisní příručce.

H l avní body  prohl ídky :H l avní body  prohl ídky :

kontrola úniku kapalin ze spojů kotle;

kontrola přetlaku pracovního plynu v expanzní nádobě;

demontáž hořáku, kontrola stavu výměníku a elektrod;

čištění tlakové uzávěry odvodu spalin (sifon odvodu kondenzátu);

odvzdušnění výměníku;

kontrola odkouření (sání vzduchu a odtahu spalin);

kalibrace spalování a ověření objemové koncentrace CO2 ve spalinách analyzátorem spalin;

kontrola a ověření funkčnosti bezpečnostních prvků kotle.

99.  .  Odstavení z provozuOdstavení z provozu

Pro př ípad dl ouhodobé odstávky , kdy  j e záměrem nepoužívání kotl e , postupuj te násl edovně:Pro př ípad dl ouhodobé odstávky , kdy  j e záměrem nepoužívání kotl e , postupuj te násl edovně:

Na ovladači nebo mobilní aplikaci přepněte kotel do režimu Standby.

Odpojte kotel od elektrické sítě.

Uzavřete plynový kohout před kotlem.

Pokud budete chtít kotel  znovu spusti t po del ší odstávce, důrazně doporučuj eme asi stenc i  kval i f i kovanéhoPokud budete chtít kotel  znovu spusti t po del ší odstávce, důrazně doporučuj eme asi stenc i  kval i f i kovaného

techni ka s patř i čnými  oprávněními . Dbej te bezpečnosti , nespouštěj te kotel  ni kdy  sami .techni ka s patř i čnými  oprávněními . Dbej te bezpečnosti , nespouštěj te kotel  ni kdy  sami .

Př ípadnou def i ni ti vní deakti vac i  spoj enou s odpoj ením kotl e svěřte vždy  kval i f i kované f i rmě. Zař ízení musí bý tPř ípadnou def i ni ti vní deakti vac i  spoj enou s odpoj ením kotl e svěřte vždy  kval i f i kované f i rmě. Zař ízení musí bý t

deakti vováno odborně a násl edně z l i kvi dováno v souladu s předpi sy  pro ochranu ž i votního prostředí. Zař ízenídeakti vováno odborně a násl edně z l i kvi dováno v souladu s předpi sy  pro ochranu ž i votního prostředí. Zař ízení

nepatř í do domovního odpadu a musí bý t odevzdáno do př ísl ušného sběrného středi ska k recy kl ac i  e l ektr i cký chnepatř í do domovního odpadu a musí bý t odevzdáno do př ísl ušného sběrného středi ska k recy kl ac i  e l ektr i cký ch

a el ektroni cký ch zař ízení.a e l ektroni cký ch zař ízení.
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1010.  .  ZárukaZáruka

Výrobce nenese odpovědnost za mechanická poškození částí zařízení, způsobená nešetrným zacházením. Dále neručí za škody, způsobené

neodbornými zásahy do zařízení nebo nesprávným připojením příslušenství. Během celé životnosti zařízení je nezbytně nutné používat výhradně

originální díly výrobce. Při použití jiných součástí, nebo neoriginálních komponent odmítá výrobce jakoukoli odpovědnost a záruka na zařízení s

takovým úkonem vždy padá.

Podmínky  posky tnutí zárukyPodmínky  posky tnutí záruky

Zařízení dodal a uvedl do provozu certifikovaný montážní partner společnosti JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.

Zařízení bylo nainstalováno dle předpisů, pokynů a podmínek, jak jsou popsány nebo odkazovány v tomto a instalačním návodu.

Na zařízení je prováděna pravidelná kontrola dle pokynů, popsaných v kapitole Pravidelná údržba. Kontrolu může provádět výhradně technik

s příslušnými oprávněními, proškolený výrobcem. Předepsaný interval kontrol je 1× ročně. O provedení kontroly musí být proveden záznam a

musí být hlášena výrobci.

Upl atnění rekl amace a rozsah zárukyUplatnění rekl amace a rozsah záruky

Záruční lhůta na zařízení je 5 let od uvedení do provozu, které musí být provedeno nejpozději 3 měsíce po zakoupení zařízení.

Lhůta 5 let je podmíněna pravidelnými prohlídkami.

Reklamace se vždy uplatňuje prostřednictvím certifikovaného montážního partnera společnosti JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o.

Záruka nepokrývá náklady spojené s případnou demontáží a zpětnou montáží vadného výrobku.

Záruka na zař ízení zani ká v př ípadě, že :Záruka na zař ízení zani ká v př ípadě, že :

došlo k uplynutí záruční doby,

na zařízení byly provedeny nedovolené změny, úpravy a další zásahy,

do zařízení byly zabudovány díly, které nebyly dodány výrobcem,

zařízení bylo použito neodborným nebo nesprávným způsobem,

zařízení bylo poškozeno v důsledku chybného připojení, znečištění systému, živelné pohromy nebo poruchy sítě elektrického napájení.





Váš montážní partner: 

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o. 

Holešovská 1692, 769 01 Holešov, Czech Republic Tel.: +420 775 587 595 I E-moil: info@joblotronlt.com I Web: JABLOTRONLT.COM 


