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1 . ÚVOD
Předmětem Instalačního návodu je elektrický teplovodní kotel VOLTA, který je určen pro uzavřené otopné soustavy s nuceným oběhem vody.
Typickou aplikací je provoz na radiátorové nebo podlahové otopné soustavě v menším, nebo středně velkém rodinném domě nebo v bytě.
Elektrokotel VOLTA se díky vestavěným komponentům a modulačnímu termostatu automaticky přizpůsobí tepelné ztrátě Vašeho domu, přináší
tedy špičkovou úroveň komfortu vytápění. Pokročilé řízení tepelného výkonu zajišťuje plynulou regulaci provozní teploty otopné vody bez ohledu
na aktuální velikost spotřeby tepla vytápěným objektem.
Před přistoupením k samotné obsluze elektrokotle VOLTA si pozorně přečtěte tento návod. 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 je možné
předcházet nehodám a úrazům při zajištění správného a bezpečného chodu elektrokotle.
Kotel VOLTA byl vyvinut a je vyráběn v České republice.
JAKÉKOLI ZMĚNY V DŮSLEDKU TECHNICKÉHO POKROKU VYHRAZENY. VYHRAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI PROVÉST ZMĚNU OBSAHU MANUÁLU, A TO
BEZ PŘEDBĚŽNÉHO UPOZORNĚNÍ.

1 . 1 . Symboly použité v manuálu
Symb ol

V ys v ět len í

D Ů LE Ž I TÉ U PO Z O RNĚ NÍ !

PO Z O R! H RO Z Í NE B E Z PE Č Í !
(hrozí nebezpečí zranění uživatele nebo servisního pracovníka; nebezpečí vzniku škod na kotli nebo nebezpečí
narušení jeho správného chodu a provozu).

PO Z O R! E LE KTRI C KÉ Z AŘÍ Z E NÍ !

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost použitým symbolům a v zájmu své bezpečnosti a správného chodu kotle dodržujte pokyny, které jsou
uvedeny u každého symbolu.

Př i nedodr žení těc hto podmínek není možno nár okovat zár uč ní opr avy .

H r ozí nebezpeč í
O pr avu zař ízení vždy svěř te kval i f i kovanému ser vi snímu tec hni kovi , ni kdy do č ástí kotl e nezasahuj te sami . H r ozí
nebezpeč í úr azu el ektr i c ký m pr oudem a škody na maj etku č i zdr aví osob. Pamatuj te, že j e kotel vy hr azený m
el ektr i c ký m zař ízením (spadá mezi vy hr azená tec hni c ká zař ízení dl e pl atné l egi sl ati vy )!

H r ozí úr az el ektr i c ký m pr oudem
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2. Bezpečnostní pokyny a zásady obsluhy
Kotel VOLTA je elektrickým 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. Montáži vždy
předchází zhotovení silového připojení s adekvátním jištěním a ochranami. Součástí musí být i hlavní vypínač, který je dostupný obsluze
(nejlépe v blízkosti kotle). Před spuštěním si uživatel musí zajistit výchozí revizi a návazné schválení/rezervování výkonu k vytápění (elektrické
energie od dodavatele).
Pro zajištění bezpečnosti a správného fungování kotle je nutné provádět pravidelné servisní prohlídky. Prohlídky je oprávněn vykonávat jen
kvalifikovaný servisní technik, proškolený výrobcem. Při pracích na kotli je nutné zajistit, aby nemohlo dojít k jeho spuštění – vždy je nutné jej
odpojit od napájení a to nejen hlavním vypínačem kotle, ale přímo na přívodu a zajištění tohoto stavu po dobu prací. Je-li nutné vypouštět z
kotle, či části soustavy otopnou vodu, dbejte opatrnosti před opařením, vypouštějte vodu až po vychladnutí. Dojde-li k zamrznutí části
soustavy, kotle nebo naopak k únikům vody ze soustavy, je možné kotel opětovně spustit až po obnovení provozních podmínek, jinak hrozí
poškození kotle, či vznik jiných materiálních škod.
V případě požáru haste kotel jako elektrické zařízení, nejdříve kotel vždy odpojte od el. sítě. Kotel se smí používat pouze k účelům, 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 znalostí 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). 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. energie) nedošlo k zamrznutí
vody a tím i poškození zařízení.
V blízkosti kotle je zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Do blízkosti kotle nesmí být nikdy ukládány, stavěny nebo zavěšovány žádné
předměty z hořlavých hmot.
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 z pojistného ventilu do kanalizace není přípustné zasahovat, odvod musí vždy zůstat volný, neblokovaný.
Na zpátečce z otopné soustavy (na každé zpátečce u kotlů S2 a L2) 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.
Při nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy.
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3 . Charakteristika zařízení
3 . 1 . Označení a použití
Elektrokotel VOLTA se vyrábí v jednookruhovém a ve dvouokruhovém provedení. Jednookruhový kotel je standardně vybaven oběhovým
čerpadlem pro nucený oběh otopné vody soustavou. Dvouokruhové provedení je vybaveno dvěma čerpadly a směšovacím ventilem, pomocí
kterého je voda na výstupu směšována na nižší náběhovou teplotu (typicky pro podlahové vytápění). Oba okruhy tak mohou pracovat nezávisle
na sobě.
Dostupné varianty kotle:
VOLTA S - jednookruhový elektrokotel o nominálním výkonu 6 kW
VOLTA S2 - dvouokruhový elektrokotel o nominálním výkonu 6 kW
VOLTA L - jednookruhový elektrokotel o nominálním výkonu 12 kW
VOLTA L2 - dvouokruhový elektrokotel o nominálním výkonu 12 kW
Základ elektrokotle VOLTA tvoří ocelový tlakový svařenec, osazený dvěma topnými tyčemi. Každá tyč je složena ze tří topných segmentů (VOLTA
S: 2 tyče 3 × 1 kW; VOLTA L: 2 tyče 3 × 2 kW). Na tomto kotlovém tělese jsou osazeny triaky pro plynulou regulaci výkonu, v jímce a nátrubcích
jsou umístěna čidla tlaku a teploty. Těleso kotle je celoplošně izolováno a osazeno pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 2,5 baru (250 kPa),
automatickým odvzdušňovacím ventilem se zpětnou klapkou, snímačem tlaku a nátrubkem pro napouštěcí ventil. Dle typu kotle je těleso
vybaveno nátrubky pro 1 nebo 2 topné okruhy.
Pro řízení a regulaci kotle byla vyvinuta řídící elektronika, která kromě částí pro řízení silové zátěže disponuje sběrnicí pro modulační prostorový
ovladač, ethernetovou konektivitou (do Cloudu Jablotron), vstupem pro HDO, vstupem pro odlehčení zátěže, vstupem pro externí havarijní
termostat (typicky pro teplovodní podlahové systémy), analogovým vstupem 0-10 V pro externí řízení žádané teploty vody a dvěma sériovými
linkami (RS485) pro systémové regulační vazby s ostatními produkty Jablotron Living Technology. Pro servisní účely je k dispozici Bluetooth® a
pro integraci kotle pod externí BMS systémy protokol Modbus TCP/IP. Řídící elektroniku doplňují stykač, 24 Vdc zdroj pro napájení elektroniky a
hlavní připojovací svorkovnice.
Kotel je dále vybaven sdruženým ukazatelem tlaku a teploty, hlavním vypínačem a havarijním termostatem kotle. Tyto prvky jsou umístěny na
dně kotle. Pro rychlou indikaci stavu kotle slouží světlovod na přední pohledové straně kotle, veškerá poruchová hlášení se však zobrazují na
displej prostorového přístroje, který plní úlohu hlavního ovladače kotle.

3 . 2 . Identifikační štítek
Výrobní štítek je umístěn uvnitř kotle na vodorovné konzoli se signalizační diodou.

Obrázek 1 – Identifikační štítek
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3 . 3 . Technická specifikace
V OLT A S/S2

V OLT A L/L2

Jmenovitý tepelný výkon

6 kW

12 kW

Počet topných segmentů

6 x 1 kW

6 x 2 kW

Elektrické napájení, frekvence

3 x 230 V/400 V + N + PE, 50 Hz

3 x 230 V/400 V + N + PE, 50 Hz

Jmenovitý proud 3F/1F

3 x 9,5 A/1 x 28 A

3 x 18,5 A/--

Jistič elektroinstalace 3F/1F

10 A/32 A

20 A/--

Stupeň elektrického krytí

IP40

IP40

Účinnost

99,5 %

99,5 %

Doporučený provozní přetlak soustavy

1 - 2 bar

1 - 2 bar

Min./max. provozní přetlak

70 kPa

230 kPa

Max. přetlak (pojistný ventil)

250 kPa

250 kPa

Expanzní nádoba

8l

8l

Vodní objem kotle

9l

9l

Rozsah teploty otopné vody

20 - 85 °C

20 - 85 °C

Připojovací dimenze otopné vody

3G

4G

Napouštěcí/vypouštěcí nátrubek

1G

2G

Okolní teplota

+5 °C až +40 °C

+5 °C až +40 °C

Teplota skladovací a přepravní

-30 °C až +70 °C

-30 °C až +70 °C

Vlhkost

0 % až 85 % bez kondenzace

0 % až 85 % bez kondenzace

Šířka x výška x hloubka (mm)

464 x 768 x 326

464 x 768 x 326

Hmotnost kotle bez vody

34 kg

39 kg

Strana 5/32

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

JABLOTRON VOLTA

INSTALAČNÍ NÁVOD

4. Montážní pokyny
4 . 1 . Předpisy a směrnice
Normy a nařízení, které musí být respektovány:
ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.
ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.
ČSN 33 2000–1 ed 2 Elektrické instalace nízkého napětí - část 1. Základní hlediska stanovení základních charakteristik, definice.
ČSN 33 2000–4–41 ed 2 Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-41, Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem
elektrickým proudem
ČSN 33 2000-5-51 ed 3 Elektrické instalace nízkého napětí, část 5-51. Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.
ČSN 33 2000-7-703 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se
saunovými kamny.
ČSN 33 2130 ed 2 Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické rozvody.
ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.
ČSN 34 0350 ed.2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení.
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
EN 12056-1 Vnitřní kanalizace, gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky
Zákon 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon)
ČSN 2000-3 a ČSN33-2000-5:51 ed. 3
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4 . 2 . Umístění a instalace kotle
4.2.1. Obecně
Umístění kotle musí vždy odpovídat projektové dokumentaci. Prostředí, v němž je možné kotel umístit, musí odpovídat normálnímu prostředí
AA5/AB5 dle ČSN 2000-3 a ČSN33-2000-5:51 ed. 3. Kotel nesmí být instalován v koupelnách a sprchách v prostoru 0, 1 a 2 dle ČSN 330 2000-7-701
ed. 2.

Zóna 0 a 1

Zóna 1

Zóna 1

225

Zóna 2

225

Zóna 1

0
12

60

10

120
Zóna 0
Zóna 0

Nad zónou 1 je zóna 2 až ke stropu nebo do výšky 300 cm, je-li výška stropu větší.

Obrázek 2 – Zóny kotle pro umístění
Dle ČSN 33 2130 ed.3. nesmí být kotel instalován ani v zóně 3, pokud může být v prostoru použit proud vody (např. pro čištění). Instalace musí být
vybavena odpovídajícími ochranami před úrazem elektrickým proudem, dle typu prostoru.

4.2.2. Požární předpisy
Místo instalace musí umožnit potřebný přístup v případě obsluhy nebo servisní prohlídky. Z důvodu požární bezpečnosti je nutné dodržet
ustanovení ČSN 06 1008. Doporučení vzdálenosti kotle od ostatních předmětů je:
600 mm od přední stěny
200 mm ze strany
600 mm ze shora
300 mm ze spodu
Bezpečné vzdálenosti kotle od hořlavých hmot:
při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot stupně hořlavosti A1, A2, B a C (D),
pro lehce hořlavé hmoty stupně hořlavosti E (F), které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje zapálení (např. papír, lepenka, kartón,
asfaltové a dehtové lepenky, dřevo a dřevovláknité desky, plastické hmoty, podlahové krytiny) se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na
400 mm,
bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit také v případě, kdy třída reakce na oheň není prokázána.
T říd y rea k ce n a oh eň d le ČSN EN 1350 1-1 (v čet n ě A 1):

A1

nehořlavé

žula, pískovec, betony, cihly, keramické obklady, …

A2

nesnadno hořlavé

akumin, izumin, heraklit, čedičové plsti, desky ze skelných vláken, …

B

těžce hořlavé

dřevo bukové, dubové, desky hobrex, překližky, werzalit, umakart, …

C (D)

středně hořlavé

dřevo borové, modřínové, smrkové, pryžové podlahoviny, …

E (F)

lehce hořlavé

asfaltová lepenka, dřevovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan polystyren, polyethylen, PVC, …
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4 . 3 . Instalace kotle
Vždy zkontrolujte úplnost dodávky kotle. V balení najdete:
elektrokotel VOLTA
konzolu pro zavěšení
Instalační a Uživatelský manuál
prostorový ovladač
venkovní sondu
fázovou propojku do svorkovnice kotle (pouze u kotlů VOLTA S/S2)
Kotel se zavěšuje na instalační konzolu, která je součástí dodávky kotle. Konzola se připevňuje na zeď pomocí dvou (v případě potřeby tří)
kotevních šroubů. Kotevní hmoždiny je nutné volit dle charakteru zdiva tak, aby bylo zavěšení pevné a bezpečné s ohledem na hmotnost kotle,
naplněného vodou. Kotel kvůli své hmotnosti nedoporučujeme zavěšovat přímo na obyčejné sádrokartonové konstrukce, respektive je nutné
konstrukční prvky zesílit v místě instalace - v případě montáže na zeď s nižší nosností se obecně doporučuje konzultovat kotvení se stavebním
technikem.
Okolo kotle musí být zachován dostatečný prostor pro následný servis. Pod spodní hranou kotle je nutné zachovat alespoň 200 mm pro servis
připojovacích míst a nad kotlem minimálně 700 mm kvůli kontrole, nebo výměně otopných těles. Při čelním pohledu zleva je nutné zachovat
alespoň 200 mm a zprava minimálně 300 mm, před kotlem alespoň 800 mm. V případě nedodržení vzdáleností může být ztížen servis kotle a
mohou vznikat vícenáklady, které nelze uplatňovat v rámci záruky.
Aby byla instalace snazší, je vhodné demontovat přední kryt a pravou bočnici ještě před zavěšením kotle na zeď.

13

125
125
8

292

25

3x

Obrázek 3 – Konzola pro zavěšení kotle

Strana 8/32

JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY

JABLOTRON VOLTA

INSTALAČNÍ NÁVOD

4 . 4 . Rozměry a komponenty kotle, hydraulické připojení
4.4.1. Hlavní rozměry kotle
464

81

100

117

642

709

25

300

38

63

49

55
325

Obrázek 4 – Hlavní rozměry kotle

4.4.2. Připojovací rozměry

1) Zpátečka 2. okruhu - 3/4" (Volta S2/L2)

3

1
2

5
2) Zpátečka 1. okruhu - 3/4"

4

3) Napouštěcí/vypouštěcí ventil - 1/2"

55

4) Výstup 2. okruhu - 3/4" (Volta S2/L2)
5) Odvod expanzní vody - 1/2" (od pojistného

87

6
7

ventilu)

6) Výstup 1. okruhu - 3/4"
7) Průchodky pro el. připojení

81
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Obrázek 5 – Připojovací rozměry a dimenze

4.4.3. Hlavní komponenty kotle

1

12

2

13

22

23

24

3

4
14
5
15
22) Připojovací svorkovnice

6

23) Bezpečnostná stykač kotle

24) Zdroj 24 Vdc

7
16
8
17
9
18
10
19
20

11

21
1) Topné tyče

12) Automatický odvzdušňovací ventil

2) Expanzní nádoba

13) Řídící elektronika kotle

3) Kotlové těleso

14) Snímač přetlaku otopné vody v kotli

4) Triaky pro řízení výkonu

15) Čerpadlo kotle, resp. 1. okruhu

5) Třícestný ventil s pohonem (pouze VOLTA S2/L2)

16) Pozice identifikačního štítku kotle

6) Indikační RGB LED

17) Pojistný ventil 250 kPa
18) Čidlo teploty na výstupu 2. okruhu (pouze VOLTA
S2/L2)
19) Termomanometr (viditelný na dně kotle)

7) Čerpadlo 2. okruhu (pouze VOLTA S2/L2)

8) Hlavní vypínač kotle

9) Čidlo teploty zpátečky 2. okruhu (pouze VOLTA
S2/L2)

20) Havarijní termostat kotle (STB, 95°C)

21) Pomocný uzemňovací kolík (PE)
10) Čidlo teploty zpátečky kotle, resp. 1. okruhu

11) Vypouštěcí/napouštěcí ventil kotle

Obrázek 6 – Hlavní komponenty kotle
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4.4.4. Otopná soustava
Kotel je určen k připojení k uzavřené teplovodní otopné soustavě. Pro tyto účely je vybaven bezpečnostní výbavou – tlakovým snímačem,
pojistným ventilem a expanzní nádobou. Vestavěná expanzní nádoba má objem 8 litrů. Na základě celkového objemu otopné vody v soustavě a
rozsahu provozních teplot je nutné v projektu ověřit výpočtem, zda je objem vestavěné expanzní nádoby dostatečný. Pokud nedostačuje, je nutno
nainstalovat externí expanzní nádobu o vypočteném objemu. Před připojením kotle na otopnou soustavu je nezbytné nastavit přetlak plynu v
expanzní nádobě na hodnotu dle projektu a tuto hodnotu zaznamenat na štítek expanzní nádoby, aby bylo možné nádobu kontrolovat při
pravidelných údržbách (a nebylo nutné hledat výpočtový přetlak plynu nádoby znovu v projektové dokumentaci).
Otopná soustava musí být vybavena odvzdušňovacími prvky na všech místech, kde hrozí tvorba vzduchových kapes. V nejnižších místech otopné
soustavy musí být osazeny vypouštěcí ventily. Otopná soustava musí být zhotovena výhradně z materiálů s kyslíkovými bariérami, použití
trubních systémů a topných panelů bez kyslíkové bariéry je nepřípustné (s ohledem na korozi ocelových částí kotle).
Samotné připojení k soustavě je nutné provést za použití vhodných uzavíracích armatur. Na zpátečce ze soustavy je nutné osadit vhodný filtr
nečistot, aby nedošlo k poškození hydraulických částí kotle. Protože sítkové filtry nezajišťují dostatečnou ochranu, je vždy nutné použít odkalovací
prvek, který lze pravidelně čistit a kontrolovat bez nutnosti vypouštění větší části otopné vody. Obecně doporučujeme odstředivé magnetické
odkalovací filtry (ADEY MagnaClean, Giacomini R146C, Fernox TF1, Sentinel Eliminator apod.).

4.4.5. Kanalizace
Součástí bezpečnostní výbavy kotle je pojistný ventil s otevíracím přetlakem 250 kPa. Odtok pojistného ventilu je sveden na dno kotle. Odtok je
nutné svést do vnitřní kanalizace objektu tak, aby expanzní voda v případě otevření pojistného ventilu nezpůsobila žádné škody. Připojení nesmí
být provedeno tlakovým spojem, vždy je nutné osadit oddělovací kalich, aby byl odtok expanzní vody kontrolovatelný. Odvodové potrubí musí mít
nejméně stejnou světlost, jako odtok pojistného ventilu přímo v kotli a je nutné postupovat v souladu s ČSN EN 12056-1 a souvisejícími předpisy.

4.4.6. Plnící voda
Před samotným naplněním otopné soustavy je nutné věnovat zvýšenou péči stavu soustavy. U soustav nových i starých je před připojením kotle
nutné nejprve provést proplach dle ČSN 06 0310 článek 8.1). Je-li to potřeba, je nutné použít při proplachu vhodné chemické prostředky, které
zajistí vyčištění soustavy. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. Teprve propláchnutou
otopnou soustavu je možné napustit vodou podle ČSN 07 7401.
Voda pro naplnění kotle a otopné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních látek. Tvrdost plnící
vody by neměla přesáhnout 1 mmol/l, hodnota Ca+ by měla být max. 0.3 mmol/l, koncentrace celkového Fe + Mn max. 0.3 mg/l (doporučené
hodnoty). V případě, že tvrdost vody nevyhovuje, musí být upravena. Ani několikanásobné ohřátí vody s vyšší tvrdostí nezabrání vyloučení solí na
topných tyčích (segmentech) kotle. Vysrážení vápenatých solí blokuje přestup tepla z topných segmentů do vody a způsobuje nevratná poškození,
která vedou až k úplnému zničení topných segmentů.
Stanovení optimální hodnoty pH oběhové vody je závislé na materiálech, použitých v otopné soustavě. Realizátor montáže kotle, resp. otopné
soustavy musí zajistit, aby otopná voda nepůsobila korozivně. Pro soustavy z ocelových materiálů je vhodné udržovat pH > 10. V případě použití
prvků z hliníku je nutné věnovat hodnotě pH a korozním jevům zvýšenou pozornost a konzultovat vlastnosti plnící vody s odborníky na korozní
problematiku.
Během topného období je nutno udržovat stálý objem topné vody v soustavě a dbát na to, aby otopná soustava byla odvzdušňována. Voda z
kotle a otopného systému se nesmí nikdy vypouštět, nebo odebírat k použití, kromě případů nezbytně nutných, jako jsou opravy apod.
Vypouštěním topné vody a napouštěním nové se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene.
Před plněním kotle musí být otevřen odvzdušňovací ventil v kotli a kotel musí být odpojen od napájení. Samotné plnění kotle je nutné provádět
pomalu tak, aby byl vzduch z kotle plynule odváděn odvzdušňovacím ventilem. Po naplnění kotle je nutné zkontrolovat, zda je odvzdušňovací
ventil těsný a nedochází k únikům vody.

Pozor ! Je- l i tř eba dopl ni t vodu do otopného sy stému, dopl ňuj eme j i vždy pouze do vy c hl adl ého kotl e.

4.4.7. Použití nemrznoucích směsí
Případné použití nemrznoucích směsí je nutné vždy zkonzultovat s technickou podporou společnosti Jablotron Living Technology CZ s.r.o. Obecně
lze použít kapaliny na bázi propylenglykolu, nicméně výkon kotle je vždy nutné omezit s ohledem na odlišnou měrnou teplenou kapacitu směsi
vody a propylenglykolu. Zohlednit je nutné i maximální koncentraci směsi s ohledem na těsnící prvky a odlišnou objemovou roztažnost v
závislosti na teplotě.
Pokud je pro soustavu použití nemrznoucí směsi uvažováno, či předepsáno, musí být pro dimenzování výkonu kotle vzhledem k tepelné ztrátě
objektu vzato v úvahu omezení výkonu na maximálně 70 % nominálního výkonu kotle. Topná tělesa není možné budit na maximální hodnoty kvůli
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sníženému odvodu tepla z jejich povrchu.
Plnění otopné soustavy nemrznoucí směsí je nutné vždy oznámit technické podpoře výrobce z důvodu zachování záruky. Poškození, způsobená
použitím nemrznoucích směsí nelze řešit v rámci garancí na bezchybný chod zařízení.

4.4.8. Charakteristika čerpadla
Kotel je vybaven energeticky úsporným oběhovým čerpadlem, jehož otáčky jsou elektronikou kotle řízeny na žádaný teplotní rozdíl mezi
výstupem a zpátečkou otopné soustavy. Tak je zajištěno, že kotel pracuje na projektovaný spád otopné soustavy a čerpadlo pracuje s
minimálním nutným příkonem elektrické energie.

Obrázek 7 – Charakteristika čerpadla
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4 . 5 . Elektrické připojení
Kotel j e nutné př i poj i t na síť ové napáj ení v soul adu s pr oj ektovou dokumentac í. Př i poj ení musí bý t vždy
pr ovedeno v soul adu s místními př edpi sy .

Pozor ! H r ozí nebezpeč í! Pod kotl em musí bý t j ako dopl ňková oc hr ana pr oti úr azu el ektr i c ký m pr oudem
pr ovedeno pospoj ení a uzemnění kovový c h č ástí otopné soustavy .

E l ektr oi nstal ac i smí pr ovádět pouze opr ávněná osoba ve smy sl u Vy hl ášky 5 0/ 7 8 S b. o odbor né způsobi l osti v
el ektr otec hni c e. Je nepř ípustné pr ovádět j akékol i zásahy do vni tř ní el ektr oi nstal ac e kotl e, s vý j i mkou př i poj ení
napáj ení a povol eného př ísl ušenství (vi z dál e).
Napájecí přívod kotle musí být vybaven samostatným jištěním a obsluha kotle musí mít v dosahu možnost kotel úplně vypnout (hlavní vypínač).
Dle typu prostoru a charakteru instalace musí být instalovány prvky ochrany proti úrazu elektrickým proudem.
Vstup silového přívodu musí být proveden přes kabelovou vývodku se závitem M25 (vhodná pro vnější průměr kabelu 10,0 – 17,0 mm). Kotel musí
být připojen odpovídajícími průřezy a typy vodičů dle tabulky.
V OLT A - t ech n ick é ú d a je

jed n ot k a

Název

VOLTA S/S2

VOLTA L/L2

6

12

Jmenovitý tepelný výkon

kW

Síťové napájení - třífázové zapojení

Vac

Jmenovitý proud max.

A

9,5

18,5

Hlavní jistič elektroinstalace

A

10

20

Přívodní vedení (CYKY)

mm²

2,5

4

Síťové napájení - jednofázové zapojení

Vac

1 x 230 V + N + PE/50 Hz

--

Jmenovitý proud max.

A

28

--

Hlavní jistič elektroinstalace

A

32

--

Přívodní vedení (CYKY)

mm²

6

--

Stupeň elektrického krytí
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4.5.1. Napájení kotle - hlavní připojovací svorkovnice
Kotel je ve své spodní části vybaven průchodkou PGxx pro přivedení hlavního napájecího kabelu kotle. Doporučujeme použití flexibilních typů
kabelů se slaněnými vodiči, zakončenými vhodnými lisovacímí dutinkami. Použití kabelů typu CYKY je možné, vzhledem ke špatné ohebnosti však
nepříliš vhodné. Připojovací svorkovnice kotle je umístěna v horní části kotle, v zadní části za řídící elektronikou. Průřezy vodičů je nutné volit dle
skutečných dispozic instalace, pro přívod pod omítkou minimálně 2,5 mm² pro kotle VOLTA S/S2 a 4 mm² pro kotle VOLTA L/L2.
Pro lepší přístup k připojovací svorkovnici demontujte pravou bočnici kotle. Přívodní kabel je nutné protáhnou průchodkou až k připojovací
svorkovnici. Použité svorky jsou páčkové a vícepólové. Ovládací páčku vybraného připojovacího místa svorky je nutné stisknout vhodným plochým
šroubovákem a zavést připojovaný vodič vždy řádně až do mechanismu svorky. Vždy se ujistěte ještě před spuštěním kotle, že jsou vodiče řádně
a pevně připojeny. Průchodku na dně kotle je vždy nutné řádně dotáhnout, aby bylo zabráněno nechtěnému vytržení vodičů ze svorkovnice.

Obrázek 8 – Hlavní připojovací svorkovnice

4.5.2. Připojení elektrokotle na jednu fázi
Kotle VOLTA S a VOLTA S2 lze v určitých případech připojit na jednofázový rozvod. Součástí balení kotlů VOLTA S/S2 je proto vždy propojka pro
hlavní připojovací svorkovnici. Přívodní kabel je nutné dimenzovat dle sumárního proudu pracovními vodiči a fázový vodič je možné po osazení
fázové propojky připojit do kterékoli ze svorek L1/L2/L3.
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4 . 6 . Připojení řídících a signálových vstupů
Pro připojení využijte připravených silikonových kabelových průchodek. V případě kruhové průchodky (LAN a prostorový ovladač) je nutno
průchodku z kotle vytáhnout usadit kabel a vrátit zpět. Ostatní vstupy a výstupy mají předpřipravenou čtvercovou silikonovou průchodku, kdy je
nutno pro převlečení kabelu otvor nejdříve vytvořit nástrojem (například šroubovákem).
Signálové a řídící kabely se připojují na pravou stranu elektronické řídící desky z čelního pohledu. Z toho důvodu jsou na podložce elektronické
desky perforovány otvory, kterými lze příslušný kabel uchytit pomocí stahovací pásky. Tím bude fixován proti případnému vytržení.

SAFETY_TH TEMP_EXT 5V

AIN 0-10V
RS 485 RS 485 M RS 485 S
IN GND GND 24V A
B
A
B

HDO

L.RELEASE AABUS

Obrázek 9 – Svorkovnice signálových a řídících vstupů

4.6.1. Ethernet
Kotel je vybaven ethernetovou konektivitou pro vzdálené ovládání přes cloud Jablotron. Pro připojení je nutné použít standardní strukturovanou
kabeláž kategorie CATe nebo vyšší s konektorem RJ45.
Pro připojení ethernetového kabelu vyjměte gumovou, kruhovou průchodku na dně kotle, otvorem prostrčte kabel a zapojte jej do konektoru ve
spodní části řídící elektroniky. Kabel osaďte do kabelového kanálu v pravé vnitřní části kotle. Do vyjmuté průchodky vmáčkněte kabel a osaďte ji
zpět.
Kotel je z výroby nastaven v DHCP režimu. Po připojení do vnitřní sítě si vyžádá IP adresu a spojí se s cloudovým serverem Jablotron.

4.6.2. Externí bezpečnostní termostat (svorky „SAFETY_TH“)
Řídící elektronika je vybavena digitálním vstupem pro zapojení externího bezpečnostního termostatu. Externí bezpečnostní termostat se používá
například pro podlahová teplovodní vytápění (viz EN 12064), ve kterých hlídá maximální provozní teplotu na vstupu do podlahového okruhu. Z
výroby je na svorkách osazena propojka (klema), která simuluje přítomnost externího termostatu – při jeho připojení musí být odstraněna.
VOLTA S a VOLTA L U jednookruhových verzí elektrokotle je vstup přiřazen jedinému dostupnému okruhu. Při rozpojení vstupu je vyhlášena
porucha, jsou okamžitě deaktivovány topné tyče a zastaveno čerpadlo.
VOLTA S2 a VOLTA L2 U dvouokruhových verzí elektrokotle je vstup přiřazen směšovanému topnému okruhu (CH2). Při rozpojení vstupu je
vyhlášena porucha, je okamžitě zastaveno čerpadlo okruhu a uzavřen třícestný směšovací ventil. Topné tyče a přímý topný okruh (CH1) mohou
pracovat dále.
Vstup pro externí bezpečnostní termostat pracuje s malým napětím (24 Vdc) a je určen pro připojení bezpotenciálových rozpínacích kontaktů
externích termostatů. Na vstup nesmí být zavlečeno žádné externí napětí. Viz elektrické schéma.
Logika vstupních svorek: Vstup SAFETY TH sepnutý (closed) » vše v pořádku, topný okruh pracuje Vstup SAFETY TH rozpojený (open) » porucha
E005, topný okruh odstaven

4.6.3. Čidlo venkovní teploty (svorky "TEMP_EXT")
Přiložené venkovní čidlo připojte na svorky “TEMP EXT“ na řídící desce kotle, viz el. schéma. Použijte dvoužilový kabel o průřezu vodičů 0.5 mm² –
1.5 mm². Doporučen je sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 1×2×0.8, JYTY 2×1 nebo podobný. Délku kabelu omezte na maximálně 30 metrů. Kabel nesmí
být veden v těsné blízkosti silových vodičů. Polarita vodičů se nerozlišuje.
Čidlo umístěte na severní nebo severozápadní fasádu objektu do výšky cca 2-3 metry nad okolní terén. Umístěte jej vždy tak, aby bylo teplotně
co nejméně ovlivňováno (ve výklenku, nad oknem apod.)
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4.6.4. Analogový vstup 0-10 V (svorky „0-10V“)
Řídící elektronika kotle je vybavena analogovým vstupem pro přímé řízení žádané teploty otopné vody. Díky tomu lze kotel přímo ovládat
externími regulátory s napěťovým výstupem, například v „chytrých“ domech, nebo kdekoli jinde.
Parametry a nastavení analogového vstupu (viz rovněž elektrické schéma): Rozsah napětí (svorky IN a GND): 0-10 Vdc (bez GO)
0 Vdc = 0 °C; 10 Vdc = 100 °C
Min. teplota (20 °C) U = 2.0 Vdc (U < 2.0 Vdc deaktivuje pokyn k vytápění)
Max. teplota (80 °C) U >= 8.0 Vdc

Poznámka: svor ku „5 V“ nezapoj uj te, sl ouží k budouc ímu použi tí.

Aktivace řízení analogovým vstupem se provádí na prostorovém ovladači v menu topného okruhu (viz uživatelský manuál).

4.6.5. RS485 Master
Sběrnice pro systémové propojení kotle s dalšími produkty JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY CZ s.r.o. (např. rekuperační jednotka FUTURA, UI atd.…)
napájecí svorky 24 VDC, max. 150 mA.

4.6.6. RS485 Slave
Sběrnice pro systémovou integraci kotle.

4.6.7. Signál HDO
Řídící elektronika je vybavena digitálním vstupem pro automatické odstavení kotle při vysokém tarifu elektrické energie. Vstup je nutné spínat
externím relé, jehož ovládací cívka je zapojená na signál HDO v el.rozvaděči domu.
Vstup HDO pracuje s malým napětím (24 Vdc) a je určen pro připojení bezpotenciálových spínacích kontaktů externích relé. Na vstup nesmí být
zavlečeno žádné externí napětí. Viz el. schéma.
Logika vstupních svorek:
vstup HDO rozpojený (open) » nízký tarif (NT), kotel pracuje,
vstup HDO sepnutý (closed) » vysoký tarif (VT), kotel nepracuje.

4.6.8. Vstup pro odlehčovací relé (svorky „L.RELEASE“)
Řídící elektronika je vybavena vstupem, který umožňuje automatické snížení výkonu kotle. Vstup se využívá ve spojení s externími „hlídacími“
proudovými relé, která spínají při překročení nastavené maximální hodnoty proudu v elektrickém rozvodu domu (relé není součástí dodávky kotle,
musí být součástí el.rozvaděče domu). Při souběhu spotřebičů s vyšším příkonem (myčky, pračky apod.) se dočasně automaticky sníží výkon kotle,
aby jistič nevybavoval. Tak lze i při nižších hodnotách hlavního jističe zajistit plynulý chod všech spotřebičů v domácnosti.
Nastavení sníženého výkonu kotle se provádí na prostorovém ovladači v servisním menu kotle (viz dále).
Vstup pro odlehčení pracuje s malým napětím (24 Vdc) a je určen pro připojení bezpotenciálových spínacích kontaktů externích relé. Na vstup
nesmí být zavlečeno žádné externí napětí. Viz el. schéma.
Logika vstupních svorek:
vstup pro Odlehčení rozpojený (open) » plný výkon, bez omezení,
vstup pro Odlehčení sepnutý (closed) » snížený výkon (dle nastavení).

4.6.9. Prostorový ovladač (svorky "AABUS")
Prostorový ovladač připojte na svorky „AABUS“ na řídící desce kotle, viz el.připojovací schéma. AA-BUS je komunikační sběrnice, jejíž 2 vodiče
slouží jak pro komunikaci, tak pro elektrické napájení ovladače. Sběrnice pracuje s malým napětím (24 V DC).
Použijte dvoužilový kabel, nejlépe kroucený pár vodičů o minimálním průřezu 0.5 mm². Doporučen je sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 1×2×0.8 nebo
podobný. Délku kabelu omezte na maximálně 50 metrů a vyhněte se vedení v těsné blízkosti silových vodičů (minimální odstup alespoň 10 cm).
Polarita vodičů se nerozlišuje. Pro přívod kabelu do kotle použijte univerzální gumovou průchodku na dně kotle a kabelový kanál v pravé vnitřní
části kotle.
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Montáž a umístění pr ostor ového ovl adač e:
Umístění ovladače volte tak, aby nebyl ovlivňován sálavými zdroji tepla, přímým osluněním, či průvanem. Instalace je doporučena do výšky cca
160-180 cm na vnitřní stěny objektu. Vyhněte se montáži na vnitřní strany vnějších zdí. Pro montáž použijte běžný kotevní materiál (hmoždiny,
šrouby), případně ovladač umístěte na univerzální instalační krabici (KU 68).

4.6.10. Volta S2/L2 - připojení dvou prostorových ovladačů
D vouokr uhová VO LTA
Každý okruh má svůj ovladač.
Automatická enumerace na sběrnici (není potřeba nastavovat adresu).
D opor uč ený postup:
patice ovladačů přimontujte na zeď a připojte je elektricky ke kotli (AABUS),
do patice okruhu CH1 (přímý okruh) nacvakněte ovladač s nižší adresou a do patice okruhu CH2 (směšovaný okruh) ovladač s vyšší adresou
(adresa viz nálepka Sn: uvnitř ovladače),
zapněte kotel, na sběrnici proběhne enumerace, na displeji ovladačů ověřte čísla okruhů,
jsou-li prohozena čísla okruhů na ovladačích, prohoďte ovladače mezi sebou v paticích,
doporučený kabel: vždy kroucený pár, např. JY(St)-Y 2×0.8.

Obrázek 10 – Připojení dvou prostorových ovladačů
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5 . Modbus TCP/IP
Kotel může být monitorován, či přímo ovládán pomocí protokolu Modbus TCP/IP, je-li zapojen do vnitřní ethernetové sítě. Kotel pracuje v režimu
Slave (server), nadřazený systém tedy musí být v režimu Master. Podr obněj ší i nf or mac e j sou k di spozi c i u tec hni c ké podpor y
Jabl otr on Li vi ng Tec hnol ogy C Z s.r .o.

6 . Mobilní aplikace MyCOMPANY
Provede se nastavení kotle pomocí Bluetooth a mobilní aplikace MyCOMPANY. Spusťte rozhraní Bluetooth na svém mobilním telefonu a zároveň
spusťte jablotronní aplikaci MyCOMPANY. V levém horním "hamburger" menu vyberte Př i poj i t se k zař ízení a stiskněte a podržte (min. 4 s)
servisní tlačítko na desce kotle. Tlačítko je potřeba stisknout a držet, dokud se barva LED diody na přední konzoli nezmění na modrou. Pokud ne,
opakujte postup.
Na další obrazovce poklepem vybereme zařízení ke kterému se chceme připojit (v našem případě kotel Volta).

Obrázky 11 a 12 – Připojení kolte přes Bluetooth

S er vi sní tl ač ítko nal ezneme po odkl opení př edního AB S kr y tu se světl ovodem (vi z obr . 2 9) na el ektr oni c ké
desc e kotl e.
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SERVISNÍ TLAČÍTKO

Obrázky 13 a 14 – Servisní tlačítko - Průvodce konfigurací
V první řadě je potřeba nastavit IP adresu, což pr obíhá automati c ky z D H C P ser ver u , ale lze též použít ruční nastavení. Pro ruční
nastavení je potřeba zadat parametry nastavení připojení, které vám dodá správce sítě.

Obrázek 15 – Nastavení síťového připojení
V dalším kroku je potřeba fyzicky ověřit a následně potvrdit níže uvedené údaje jako je revize elektro, hydraulické připojení atd.
Je potřeba zkontrolovat a popřípadě aktualizovat počet okruhů kotle. Typicky jeden pro přímé topení a v případě dvou, tak druhý pro
podlahové topení. V dalším kroku lze každý okruh samostatně nastavit a pro přehlednost pojmenovat.
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Obrázky 16, 17 a 18 – Potvrzení instalační připravenosti, detekce okruhů kotle
Dalším krokem je výběr topného okruhu, možné pojmenování topného okruhu a hl avně nastavení r egul ac e kol te. Na výběr je r egul ac e
Pr ostor ová, E kvi ter mní a Konstantní. Na obrázku níže je příklad nastavení ekvitermní regulace.
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6 . 1 . Ekvitermní regulace
Pro ekvitermní regulaci nastavujeme pro užitele Komf or tní tepl otu (běžný provoz) a E konomi c kou tepl otu (noc, prázdný dům apod.).
Ty to hodnoty se nastavuj í stej ně i pr o Pr ostor ovou a Konstantní r egul ac i .

Obrázky 19 a 20 – Výběr typu regulace - Nastavení ekvitermní regulace
S kl on kř i vky dle níže uvedeného obrázku lze nastavit sklon ekvitermní křivky v desetinách stupně. V případě potřeby lze nastavit Posun
kř i vky , což je v podstatě "offset" (posunutí směrem nahoru/dolů) nastavené ekvitermní křivky o daný počet stupňů Celsia.
Vl i v pr ostor u se používá pokud je předpoklad ovlivnění teploty vytápěného prostoru ať už tepelným ziskem nebo ztrátou. Například
předpoklad častého větrání (z jakéhokoli důvodu) nebo z druhé strany tepelného zisku. Příklad může být jarní slunce pod vysokým úhlem
prosvítající skrz francouzské okno. Toto nastavení je primárně na zkušenosti technika a vlastnostech daného prostředí.
Maxi mál ní tepl ota topné vody je povolená maximální teplota topné vody, při jejímž překročení kotel vypne. Důležité primárně pro
nastavení podlahového topení, kde je zásadní nepřekročit určitou danou maximální teplotu!

Obrázek 21 – Křivky ekvitermní regulace
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6 . 2 . Prostorová a konstantní regulace
Nastavení Komf or tní a E konomi c ké tepl oty je stejné jako u E kvi ter mní r egul ac e .
Při použití Pr ostor ové r egul ac e se systém řídí prostorovou teplotou nastavenou uživatelem na ovladači, na kterém je i teplota odečítána.
Kotel pracuje kontinuálně s povolenou nastavenou hysterézí (hystereze pouze směrem dolů) a moduluje svůj výkon tak, aby se teplota
prostoru držela na nastavené hodnotě. Nastavuje se krom teploty Komf or tní a E konomi c ké pouze H y ster eze a Maxi mál ní tepl ota
topné vody .
Při použití Konstatní r egul ac e se systém řídí nastavenou teplotou topné vody a teplotou prostoru. Kotel pracuje v cyklech. V našem
případě u nastavené Komfortní teploty na 21 °C, tak při jejím poklesu o zadanou hysterezi (tj. 21 ° - 0,5 ° = 20,5 °C) kotel sepne a topí topnou
vodou nastavenou na 30 °C. Při dosažení požadované nastavené teploty (Komfortní nebo Ekonomická), kotel vypne.

Obrázky 22 a 23 – Nastavení Prostorové a Konstatní regulace kotle

Obrázek 24 – Dokončení nastavení kotle, ukončení konfigurace zařízení
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6 . 3 . Online nastavení kotle
Všechny výše uvedené kroky, které jsou na samotné instalaci prováděny pomocí připojení přes Bluetooth, lze provádět pohodlně online a to
prakticky odkudkoli, kde je internetové připojení. Podmínkou je, aby bylo nastaveno připojení kotle k internetu (pomocí Bluetooth viz výše) a kotel
je v danou chvíli online.
Pomocí online nastavení kotle, nelze nastavit konfiguraci samotného internetového připojení ke kotli! Toto nastavení je dostupné pouze
pomocí Blouetooth připojení, viz kapitola výše „Mobilní aplikace MyCOMPANY“.
Po výběru kotle ze seznamu instalovaných zařízení a připojení s k němu, se zobrazí obrazovka základních informací. Vpravo dole poklepem na
Nastavení okr uhů se dostaneme již do samostného nastavení jednotlivých okruhů. Tímto způsobem lze nastavit například regulační strategii
kotle, teploty jednotlivých okruhů atd., přičemž postupujeme stejně jako při Bluetooth připojení viz kapitola „Mobilní aplikace MyCOMPANY“ –
nastavení regulační strategie a teplot, obrázky 19 až 23.

Obrázky 25, 26 a 27 – Nastavení kotle pomocí online přístupu
Z ál ožka hi stor i e
V záložce historie lze dohledat veškeré proběhlé události spojené s daným zařízením, v našem případě kotlem Volta. Dále si můžeme nastavit filtr
událostí, kterým si můžeme pro přehlednost vybrat pouze ty události, které nás zajímají.
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Obrázky 28 a 29 – Záložka historie a filtrování událostí
Nastavení č asového pl ánu
Vstupem do záložky Nastavení pl ánu viz obrázek 27, lze nastavit časový plán vytápění/provozu kotle. Toto nastavení není možné pomocí
připojení Bluetooth!
V menu Nastavení pl ánu 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 plánu).

Obrázky 30 a 31 – Nastavení časového plánu
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Pro lepší přehlednost a přesnější nastavení časů lze vpravo dole použít tlačítko se dvěma šipkami, kterými lze zobrazení plánu přiblížit, či oddálit.
Po stisku a podržení názvu dne se objeví zatržítka u dalších dnů, kdy lze jejich zatržením jednoduše zkopírovat plán z jednoho dne do jiných dnů.
Pro každý den lze navolit tři změny vytápění, tzn. sluníčko maximálně třikrát.

7 . Registrace kotle online
Při registraci musí bý t kotel př i poj en k i nter netu . Po zapnutí napájení se kotel přihlásí na přednastavený server a udržuje trvalé spojení.

Obrázek 32 – Registrační klíč
Přihlašte se v MyCOMPANY, spusťte instalaci nového zařízení a zadejte r egi str ač ní kl íč kotl e ručně nebo naskenováním čárového kódu
pomocí fotoaparátu v aplikaci. Dále zadejte volitelně "Název služby", e-mailovou adresu zákazníka a časovou zónu. Stiskem odesl at
provedete registraci a proces dokončíte.
Při nové instalaci musí být v aplikaci povolen "Př ístup k pol oze zař ízení"!

Obrázky 33 a 34 – Zadání registračního klíče - registrace zařízení
V případě, že kotel není on-line se zobrazí následující screen, kde je potřeba potvrdit tyto dva řádky.
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Obrázek 35 – Potvrzení ostatních parametrů

8. Uvedení do provozu
U vedení kotl e do pr ovozu mohou pr ovádět pouze ser vi sní tec hni c i s př ísl ušný m opr ávněním a pr oškol ení vý r obc em. Př i
pr vním uvádění kotl e do pr ovozu j e nutné pr oškol i t uži vatel e v soul adu s tímto návodem a př edat tento návod uži vatel i .
Dále je nutná:
kontrola revize elektro,
kontrola těsnosti úniku vody,
kontrola regulačních a zabezpečovacích prvků.
Před samotným uvedením do provozu je nezbytné:
nastavit přetlak pracovního plynu v expanzní nádobě na hodnotu, předepsanou v projektové dokumentaci vytápění,
nastavit přetlak otopné vody v kotli na hodnotu, předepsanou v projektové dokumentaci vytápění,
řádně kotel odvzdušnit pomocí ventilu přímo na výměníku (viz hlavní komponenty kotle, obr. 6 - pozice 12). Použijte např. silikonovou hadičku
(světlost 6 mm) a dostatečnou nádobku, resp. dbejte na to, aby voda nevnikla do elektrických částí kotle.
Na závěr uvedení do provozu:
zkontrolujte těsnost hydraulických rozvodů v kotli i u připojených armatur,
zkontrolujte funkci bezpečnostních prvků.
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9 . Pravidelný servis (údržba)
U ži vatel j e povi nen dodr žovat pr avi del nou r oč ní ser vi sní pr ohl ídku kotl e. S er vi sní pr ohl ídku může pr ovádět pouze
autor i zovaný ser vi sní tec hni k, pr oškol ený vý r obc em a j edná se o úkon, hr azený uži vatel em. Př i nedodr žení těc hto
podmínek není možno nár okovat zár uč ní opr avy .
Úkony servisní prohlídky jsou popsány v servisní dokumentaci.
Hlavními body prohlídky jsou zejména:
kontrola úniku kapalin ze spojů kotle,
kontrola přetlaku pracovního plynu v expanzní nádobě,
kontrola bezpečnostních okruhů kotle (havarijní termostat, pojistný ventil, …),
vyčištění odkalovacího filtru na vratném potrubí otopné vody.

- odšroubujte dva spodní šrouby M4 držící
přední kryt
- odklopte kryt za spodní hranu a
povytáhněte jej nahoru

Obrázek 36 – Odstranění předního krytu

Př ed odstr aněním př edního kr y tu kotl e vždy vy pněte napáj ení.
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10 . Odstavení z provozu
Pro případ dlouhodobé odstávky, kdy je záměrem nepoužívání kotle, postupujte následovně:
na ovladači nebo mobilní aplikaci nastavte kotel do režimu Standby,
odpojte kotel od elektrické sítě.

Pokud budete c htít znovu spusti t po del ší odstávc e, důr azně dopor uč uj eme asi stenc i kval i f i kovaného tec hni ka s
patř i č ný mi opr ávněními . D bej te bezpeč nosti , nespouštěj te kotel ni kdy sami .

Př ípadnou def i ni ti vní deakti vac i , spoj enou s odpoj ením kotl e svěř te vždy kval i f i kované f i r mě.
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11 . Elektrická schémata jednotlivých variant kotlů
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