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11 .  .  ÚVODÚVOD

Předmětem Instalačního návodu je kondenzační pl ynový  kotel  AURAkondenzační pl ynový  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 instalaci kondenzačního plynového kotle si pozorně přečtěte tento návod. Je určen technikům s příslušnou

odbornou kvalifikací, kteří jsou řádně proškolení výrobcem a mají k instalaci patřičná oprávnění. Pozornost věnujte rovněž uživatelskému návodu,

který obsahuje technické údaje a popis obsluhy kotle.

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

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

uvedeny u každého symbolu.

Symb olSymb ol V ysvět len íV ysvět len í

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ !

Vždy respektujte uvedená upozornění. Nerespektování může vést k významným změnám vlastnostní výrobku,

ztrátě záruky či snížení bezpečnosti používání výrobku.

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.

Opravu zařízení vždy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi, nikdy do částí kotle nezasahujte sami.

Hrozí nebezpečí úrazu a škody na majetku či zdraví osob. Pamatujte, že je kotel vyhrazeným plynovým

zařízením (spadá mezi vyhrazená technická zařízení dle platné legislativy)!

POZOR!  ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ !POZOR!  ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ !

Opravu zařízení vždy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi, nikdy do částí kotle nezasahujte sami.

Hrozí úraz elektrickým proudem!

 

11 ..22.  .  Kompletnost dodávkyKompletnost dodávky

Zkontrolujte kompletnost dodávky kotle AURA:

1. Kotel Aura

2. Uživatelský a Instalační návod

3. Prostorový ovladač

4. Čidlo venkovní teploty

5. Konzola pro zavěšení včetně kotevních prvků
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22.  .  Bezpečnostní pokyny a zásady obsluhyBezpečnostní pokyny a zásady obsluhy

Před instalací kotle důkladně prostudujte veškeré technické návody ke kotli a seznamte se s projektovou dokumentací instalace. Kotel není

možné uvést do provozu pokud nejsou ustanovení návodů a projektové dokumentace dodržena.

Kotel AURA je vyhrazeným plynovým zařízením, jehož instalace a uvedení do provozu musí být vždy provedeny 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.

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 (minimální bezpečná

vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 50 mm, od kouřovodou a kontrolního průzoru 200 mm).

Stěna, na které bude kotel zavěšen musí být z nehořlavého materiálu.

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).

Na zpátečce z otopné soustavy je nezbytně nutné použít odstředivý magnetický odkalovací filtr (Caleffi DirtMagPlus 5453, ADEY MagnaClean,

Giacomini R146C, Fernox TF1, Sentinel Eliminator apod.)

Pozor na únik plynu (máte-li podezření, že uniká plyn, uzavřete přívod plynu a vyvětrejte. 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 .

Je- l i  třeba doplni t vodu do otopného systému, doplňuj te j i  pouze do vy chl adl ého kotl e .Je- l i  třeba doplni t vodu do otopného systému, doplňuj te j i  pouze do vy chl adl ého kotl e .

Kotel  j e  vybaven poj i stným venti l em s otevírac ím přetl akem 3 bar  -  j e  zakázáno manipul ovat s poj i stnýmKotel  j e vybaven poj i stným venti l em s otevírac ím přetl akem 3 bar  -  j e  zakázáno manipul ovat s poj i stným

venti l em za provozu kotl e !venti l em za provozu kotl e !

 

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. Z výroby je kotel AURA připraven spalovat zemní plyn, případná přestavba na propan je možná a provádí ji 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 provedeních, která se liší způsobem přípravy teplé vody (TV).

AURA M/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.

Techni cká data kotl e nal eznete v už i vatel ském návodu.Techni cká data kotl e nal eznete v už i vatel ském návodu.

Před montáž í ověřte shodu techni cký ch vl astností zař ízení s proj ektovou dokumentac í i nstal ace .Před montáž í ověřte shodu techni cký ch vl astností zař ízení s proj ektovou dokumentac í i nstal ace .
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33..22.  .  Identifikační štítekIdentifikační štítek

 

Identifikační štítek naleznete na vnějšku pravé bočnice a na vnitřní straně předního krytu. Slouží pro rychlou identifikaci produktu a nese údaje,

nutné pro registraci zařízení do Cloudu Jablotron.

 

Obrázek 1 – Identifikační štítek

33..33.  .  Výrobní štítek kotleVýrobní štítek kotle

Výrobní štítek kotle je umístěn uvnitř kotle a nese údaje o charakteru kotle (spotřebiče pro spalování plynu):

Typ Konkrétní typ kotle (jméno produktu)

Tepelný příkon Q Rozsah min-max tepelného příkonu kotle

Tepelný výkon P Rozsah tepelného výkonu kotle

Max. přetlak TOP PMS Maximální provozní (pojistný) přetlak otopné vody

Provedení Zatřídění, resp. provedení kotle dle CEN TR 1749

Třída NOx Třída emisí NOx

Výrobní číslo / rok Sériové číslo kotle

Kategorie spotřebiče Kategorie plynů, pro jejichž spalování je kotel konstruován

Druh paliva Plyn, k jehož spalování je kotel seřízen

Jmen. přetl. plynu Požadovaný připojovací přetlak plynu

Druh napájení Charakter napájení (střídavé napětí)

Jmen. napětí Napájecí napětí a frekvence

Jmen. příkon Rozsah el.příkonu

Stupeň krytí IP Elektrické krytí spotřebiče

Přímá země určení Kód země, pro kterou je kotel určen
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44.  .  Montážní pokynyMontážní pokyny

Během instalace dbejte na řádné třídění a likvidaci odpadů v souladu s předepsanými způsoby jejich likvidace. Práce, s nimiž souvisí tvorba

odpadů plánujte a koordinujte vždy tak, abyste množství odpadů snížili na minimum.

44.. 11 .  .   Předpisy a směrnicePředpisy a směrnice

Předpisy, nařízení a normy, které je nutno respektovat při montáži:

ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

TPG 704 01 (Z1) Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

ČSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

EN 13501-1 A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – část 1: klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

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.

EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní do 5 bar včetně – Provozní požadavky.

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.

ČSN 38 6405 Plynová zařízení, zásady provozu.

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

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)

Vyhláška 252/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

44..22.  .  Umístění kotleUmístění kotle

Kotle AURA je možné instalovat v prostředí základním AA5/AB5 dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (rozsah teplot +5 až 40 °C, vlhkost v

závislosti na teplotě až do max. 85 %, bez škodlivých chemických vlivů). Spalovací vzduch nesmí obsahovat halogenouhlovodíky a páry agresivních

látek, nesmí mít vysokou vlhkost a prašnost.

Kotle lze instalovat v bytovém i nebytovém prostoru, nesmí však být instalovány v prostorách s vanou, v koupelnách a sprchách v zónách 0, 1 a 2

podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2: 2007 a v umývacím prostoru podle ČSN 33 2130 ed.2: 2009. Krytí elektrických částí IP 41 (D) splňuje podmínky

odolnosti proti svisle kapající vodě - za splnění podmínek ČSN 33 2000-7-701 ed.2: 2007 je možné umístění i v prostorách s vanou nebo sprchou v

zóně 3. Kotel však nesmí být 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. Vždy musí být provedena doplňková ochrana - doplňující ochranné

pospojování všech vodivých částí dle čl.701.415.2 ČSN 33 2000-7-701 ed.2: 2007 a čl.415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 2007. Místo instalace je třeba

zvolit tak, aby bylo umožněno přístupu v případě obsluhy nebo servisní prohlídky (viz obrázek 2).
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Požární předpi syPožární předpi sy

K obrysu kotle se nesmí přibližovat předměty ve smyslu ČSN 06 1008 (klasifikované dle ČSN EN 13501-1+A1:2010) na menší vzdálenost jak: 100 mm

z materiálů B - nesnadno hořlavých, C1 - těžce hořlavých nebo C2 - středně hořlavých 200 mm z materiálů C3 - lehce hořlavých (např.

dřevovláknité desky, celulózové hmoty, polyuretan, polystyrén, polyetylén, PVC apod.) Bezpečná vzdálenost hořlavých předmětů od kotle je 50

mm a od kouřovodu 200 mm. Blíže nelze předměty z hořlavých materiálů umísťovat. Stěna, na které bude kotel zavěšen, musí být z nehořlavého

materiálu. Před započetím prací, které mohou mít za následek změnu prostředí v prostoru instalovaného kotle (např. práce s nátěrovými hmotami,

lepidly atd.), je nutné vypnout kotel přepínačem režimů (poloha ukazatelem na „0“) a odpojit jej z elektrické sítě (vytáhnutím síťové vidlice ze

zásuvky).

Na kotel  a do vzdál enosti  menší, než j e bezpečná vzdál enost, nesmí bý t kl adeny  předměty  z  hoř l avý ch hmot.Na kotel  a do vzdál enosti  menší, než j e bezpečná vzdál enost, nesmí bý t kl adeny  předměty  z  hoř l avý ch hmot.

Kotel  AURA j e vyhrazené pl ynové zař ízení, j ehož i nstal ac i  mohou provádět výhradně techni č tí pracovníc i  sKotel  AURA j e vyhrazené pl ynové zař ízení, j ehož i nstal ac i  mohou provádět výhradně techni č tí pracovníc i  s

př ísl ušnými  l egi sl ati vními  oprávněními . Umístění a př i poj ení kotl e j e vždy  nutné provádět podl e proj ektovépř ísl ušnými  l egi sl ati vními  oprávněními . Umístění a př i poj ení kotl e j e vždy  nutné provádět podl e proj ektové

dokumentace i nstal ace .dokumentace i nstal ace .

 

44..33.  .  Montáž kotleMontáž kotle

Kotel se zavěšuje na instalační konzolu, která je součástí dodávky kotle.

Konzolu přiložte na zeď do místa instalace, vodorovně vyvažte a označte místa pro vyvrtání otvorů pro kotvy. Vyvrtejte otvory (∅10 mm), vložte

hmoždinky a pomocí šroubů připevněte konzolu na zeď. Před těmito úkony a rovněž po jejich provedení se ujistěte, že zvolený kotevní materiál

odpovídá charakteru zdi a zavěšení bude dostatečně stabilní a bezpečné. Na takto připevněnou konzolu zavěste kotel a dokončete montáž:

Odkrytujte kotel - demontujte přední kryt a poté obě bočnice.

Připojte kotel na otopnou soustavu, sanitární okruh (studená voda, případně teplá voda) a plynovod

Připojte kotel na vnitřní kanalizaci objektu (flexibilní hadice odvodu kondenzátu a odvod expanzní vody z pojistného ventilu.

Připojte kotel na sání vzduchu pro spalování a na odtah spalin.

Připojte elektrické příslušenství a napájení kotle. Na závěr odstraňte ochranné folie z krytů kotle. 

215 124,5124,5

70
2x

9

Konzola

↘

250 mm

200 mm

500 mm

1000 mm

↑

200 mm

↑

↑ ↑

zajišťovací šrouby

Obrázek 2 – Vzdalenosti, konzola a demontáž předního krytu
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44..44.  .  Rozměry kotle a hydraulické připojeníRozměry kotle a hydraulické připojení

464

70
8

124 Osa komínu 136,5

299 

324

Obrázek 3 – Hlavní rozměry kotle

Obrázek 4 – Hydraulické připojení AURA L & M Obrázek 5 – Hydraulické připojení AURA LC

Legenda k hydraul i ckému př i poj ení:Legenda k hydraul i ckému př i poj ení:

1 - Víčko sifonu kondenzátu

2 - Odvod kondenzátu - hadice 22 mm

3 - Výstup otopné vody (vytápění) - G3/4"

4 - Výstup otopné vody na zásobník TV (AURA M/L) - G3/4"

4 - Výstup TV (AURA LC, průtoková příprava) - G1/2"

5 - Vstup plynu - G3/4"

6 - Tlakoměr

7 - Zpátečka otopné vody (zásobník TV) - G3/4"

8 - Odvod expanzní vody (pojistný ventil)

9 - Vstup studené vody - G1/2"

10 - Zpátečka otopné vody (vytápění) - G3/4"

11 - Vypouštěcí ventil

12 - Dopouštěcí kuželka (ventil)
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44..55.  .  Otopná soustava a okruh přípravy teplé vodyOtopná soustava a okruh přípravy teplé vody

Kotel je určen k připojení k uzavřené teplovodní otopné soustavě. Pro tyto účely je vybaven bezpečnostní výbavou – tlakovým snímačem,

pojistným ventilem a expanzní nádobou o objemu 7 litrů. Na základě celkového objemu otopné vody v soustavě a rozsahu provozních teplot je

nutné ověřit výpočtem v projektu, zda je objem vestavěné expanzní nádoby dostatečný. Pokud nedostačuje, je nutno nainstalovat přídavnou

externí expanzní nádobu o vypočteném objemu. Před připojením kotle na otopnou soustavu nastavte přetlak plynu v expanzní nádobě na hodnotu

dle projektu a tuto hodnotu napište na expanzní nádobu, aby bylo možné nádobu kontrolovat při pravidelných údržbách.

Vytápěcí systém musí mít dostatečný počet odvzdušňovacích míst. V nejnižším místě vytápěcího systému musí být namontován vypouštěcí ventil.

Samotné připojení k soustavě je nutné provést za použití vhodných uzavíracích armatur. Na zpátečce z  otopné soustavy  j e nutné osadi tNa zpátečce z  otopné soustavy  j e nutné osadi t

magneti cký  odkal ovač , aby  nedošl o k poškození hydraul i cký ch částí kotl e .magneti cký  odkal ovač , aby  nedošl o k poškození hydraul i cký ch částí kotl e .  Je možné použít obecně dostupný sortiment, doporučen

je odkalovací filtr DirtMagPlus 5453 (Caleffi), případně MagnaClean (ADEY), R146C (Giacomini), TF1 (Fernox), Eliminator (Sentinel) a podobné.

Připojení k okruhu přípravy teplé vody je nutné provést přes vhodné uzavírací armatury; musí být použity výhradně takové materiály, které jsou

deklarovány pro styk s pitnou vodou (na teplou vodu je nahlíženo jako na pitnou vodu). Je nutné zajistit, aby nebyla překročena hodnota

maximálního provozního přetlaku. Minimální (dynamický) tlak na vstupu do sanitárního okruhu kotle AURA LC je 1 bar. Zdroj a rozvod vody musí být

v souladu s Vyhláškou č. 252/2004. Pokud bude teplá voda připravována v externím nepřímotopném zásobníku, zajistěte, aby jeho připojení a

ustrojení odpovídalo ČSN 060830. Zásobník musí být vybaven pojistným ventilem, zpětnou klapkou, uzavíracími ventily a tlakoměrem,

doporučujeme použít i expanzní nádobu. Uspořádání armatur musí být provedeno tak, aby byla kontrolovatelná funkce zpětné klapky a přetlaku

plynu expanzní nádoby. Informativní schéma zapojení viz obrázek 6 dále.

Na poškození, způsobená neč i stotami  z  otopné soustavy  nebo korozními  v l i vy  se nevztahuje záruka. Postupuj teNa poškození, způsobená neč i stotami  z  otopné soustavy  nebo korozními  v l i vy  se nevztahuje záruka. Postupuj te

vždy  v souladu s předpi sy  vý robce, normami  a respektuj te techni cké parametry  použ i tý ch vý robků a mater i ál ů.vždy  v souladu s předpi sy  vý robce, normami  a respektuj te techni cké parametry  použ i tý ch vý robků a mater i ál ů.

44..66.  .  Plnící vodaPlnící 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) do čistého stavu. 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. Odvzdušňovací ventily

v kotli a na otopné soustavě musí být otevřeny a funkční, plnění soustavy je nutné provádět s kotlem, odpojeným od el.sítě a musí probíhat

pomalu, aby mohl ze soustavy unikat vzduch.

Voda pro naplnění kotle a otopné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných látek, oleje a chemicky agresivních látek. Uhličitanová

tvrdost plnící vody nesmí přesáhnout 3.5 mval/l a nesmí být kyselá (pH nižší než 7). Voda s nevyhovujícími vlastnostmi musí být upravena k tomu

určenými přípravky, schválenými výrobcem. Stanovení optimální hodnoty pH oběhové vody je závislé na materiálech, použitých v otopné

soustavě - realizátor montáže musí zajistit, aby otopná voda nepůsobila korozivně.

Během topného období je nutno udržovat stálý objem otopné vody v otopném systému 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 otopné vody a napouštěním nové se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene.

Použ i tí nemrznouc ích směsíPouž i tí nemrznouc ích směsí

Obecně použití nemrznoucích směsí v otopných soustavách nedoporučujeme z důvodu nižší měrné tepelné kapacity, velké objemové roztažnosti,

stárnutí a poškozování pryžových částí kotle. V nezbytně nutných případech lze použít směs na bázi propylenglykolu. O napuštění soustavy

konkrétní nemrznoucí směsí (typ přípravku a výsledná koncentrace) však musí být informováno servisní oddělení výrobce a zároveň musí být

snížen maximální výkon kotle na 80 %. Ze záruky na takto provozovaný kotel jsou vyloučeny komponenty hydraulického okruhu kotle (čerpadlo,

výměníky, těsnění apod.) V případě nesplnění této informační povinnosti zaniká záruka na celé zařízení.

44.. 77.  .   KanalizaceKanalizace

Připojení odvodu kondenzátu na vnitřní kanalizaci objektu musí být v souladu s platnými normami a předpisy. Připojení musí být tlakově

oddělené, aby nemohlo dojít k vyplavení kotle v případě vzdutí systému vnitřní kanalizace objektu. Odvod musí být vyspádován ve sklonu min. 5°

od kotle do kanalizace a nesmí být nijak blokován. Na odvod kondenzátu je nutné napojit neutralizační zařízení. Vypouštění kondenzátu do

kanalizace se řídí národními a místními předpisy.

V kotli je osazen sifon, který slouží jako tlaková uzávěra okruhu spalin a který je nutné před spuštěním kotle zavodnit cca 100 ml vody. Při uvádění

kotle do provozu je nutné zkontrolovat, zda dochází k řádnému odtékání kondenzátu. Ukazatel pH kondenzátu má hodnotu 2.6, složení kondenzátu

v [mg/l]: NO2 0.05 | Měď (Cu) 2.81 | Olovo (Pb) 0.047 | Kadmium (Cd) 0.00016 | Zinek (Zn) 0.603.
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44..88.  .  Připojení nepřímotopného zásobníku teplé vody (pouze kotle AURA M/L)Připojení nepřímotopného zásobníku teplé vody (pouze kotle AURA M/L)

Externí nepřímotopný zásobník teplé vody se připojuje přímo na hydraulické výstupy kotle. Ohřev je aktivován vždy, pokud klesne teplota teplé

vody v zásobníku o 5 °C pod nastavenou teplotu (nastavení z výroby) a deaktivován po dosažení nastavené teploty. Čidlo pro snímání teploty

vody umístěte do jímky zásobníku a připojte ke kotli (viz dále v kapitole elektrické připojení). Kotel je z výroby vybaven třícestným přepínacím

ventilem, proto má příprava teplé vody vždy absolutní prioritu – okruh vytápění je po dobu ohřevu zásobníku neaktivní. Po ukončení požadavku na

přípravu teplé vody je aktivní doběh čerpadla, poté se ventil přepne zpět do systému vytápění.

Obrázek 6 – Informativní schéma připojení zásobníku TV ke kotlům AURA M/L

Součástí softwarové výbavy kotle je i

ochrana proti bakteriím rodu Legionella. Ta

spočívá v pravidelném ohřevu vody nad

teplotu, při které bakterie hynou a která

může způsobit opaření (z výroby 1× týdně).

Z tohoto důvodu doporučujeme osadit

termostatický směšovací ventil, který omezí

maximální teplotu teplé vody na výstupu ze

zásobníku. 

Dbej te vždy  na to, aby  tepl á vodaDbej te vždy  na to, aby  tepl á voda

nemohla ni koho opař i t.nemohla ni koho opař i t.

44..99.  .  Charakteristika čerpadlaCharakteristika 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.

Z výroby je nastaven teplotní rozdíl 15

K, případnou změnu nastavení

proveďte v menu kotle.

Obrázek 7 – Charakteristika čerpadla
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44.. 1010 .  .  Plynová přípojkaPlynová přípojka

Před připojením kotle k plynovodu musí být plynovod odzkoušen a musí být vždy provedena výchozí, nebo provozní revize, a to bez závad. Před

spotřebičem musí být osazen volně přístupný uzávěr plynu. Kotel AURA je z výroby vždy určen pro spalování zemního plynu. Případná přestavba

na propan je možná, viz následující kapitola. Připojení může provést pouze oprávněná firma dle platných předpisů a projektové dokumentace.

Kotel je určen k provozu na zemní plyn o výhřevnosti 9 – 10.5 kWh/m
3
, s požadovaným připojovacím přetlakem plynu na hrdle spotřebiče 2,0 kPa

pro zemní plyn, resp. 3,7 kPa pro přestavbě na propan.

Pozor !  Hroz í nebezpeč í!Pozor !  Hroz í nebezpeč í!

Př i poj ovac í místo pl ynu j e určené výhradně pro použ i tí pl ochého těsnění a převl ečné mati ce . Použ i tí závi tový chPř i poj ovac í místo pl ynu j e určené výhradně pro použ i tí pl ochého těsnění a převl ečné mati ce . Použ i tí závi tový ch

těsníc ích mater i ál ů není př ípustné, protože př i poj ovac í místo má vy vedeny  pl ošky  a takový  typ spoj e by  neby ltěsníc ích mater i ál ů není př ípustné, protože př i poj ovac í místo má vy vedeny  pl ošky  a takový  typ spoj e by  neby l

ni kdy  těsný . Nepoužívej te šroubení!ni kdy  těsný . Nepoužívej te šroubení!

Po př i poj ení kotl e na pl ynovod se musí všechny  pl ynové spoj e odzkoušet vhodným detektorem úni ku pl ynu.Po př i poj ení kotl e na pl ynovod se musí všechny  pl ynové spoj e odzkoušet vhodným detektorem úni ku pl ynu.

Všechny  části  a spoj e musí bý t pl ynotěsné.Všechny  části  a spoj e musí bý t pl ynotěsné.

 

44.. 1111 .  .   Přestavba na propanPřestavba na propan

Přestavba kotle AURA na propan se provádí změnou nastavení řídící elektroniky a následnou kalibrací spalování. Tyto úkony může provést

výhradně kvalifikovaný pracovník s příslušným oprávněním, proškolený výrobcem. Nastavení druhu plynu se provádí v servisním menu kotle, poté

je nutné provést konfiguraci spalování a ověření (korekci) objemové koncentrace CO2 ve spalinách pomocí analyzátoru spalin.

Na vý robní štítek kotl e zapi šte vhodným permanentním popi sovačem, že j e kotel  seř ízen na propan.Na vý robní štítek kotl e zapi šte vhodným permanentním popi sovačem, že j e kotel  seř ízen na propan.

Stej nou i nformac i  zapi šte do návodu.Stej nou i nformac i  zapi šte do návodu.

 

44.. 1212.  .  Elektrické připojeníElektrické připojení

Kotle jsou vybaveny třívodičovou přívodní šňůrou s neoddělitelnou vidlicí dle ČSN 34 0350 ed.2: 2009. Připojení k síti se provádí ve smyslu

požadavku čl.25.1 ČSN EN 60335-1 ed.3: 2012. do síťové zásuvky umístěné u kotle. Zásuvka musí musí vyhovovat ochraně před nebezpečným

dotykem neživých částí v sítích TN (dříve tzv. nulováním) nebo v sítích TT (dříve tzv. zemněním) a její připojení musí být dle ČSN 33 2180 provedeno

tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední resp. nulovací vodič byl připojen (při čelním pohledu) na pravou dutinku. Síťové napětí musí být 230 V

± 10 %. Kotel je na dně vybaven šroubem M8, kam je nutné připojit uzemňovací vodič - provést ochranné pospojování.

Vedl e kotl e do vzdál enosti  maximálně 2  m musí bý t umístěna zásuvka 230 V/50 Hz . Zásuvka musí odpovídatVedl e kotl e do vzdál enosti  maximálně 2  m musí bý t umístěna zásuvka 230 V/50 Hz . Zásuvka musí odpovídat

pl atným předpi sům a musí bý t zrevi dována (s kl adným výsl edkem) před př i poj ením kotl e .pl atným předpi sům a musí bý t zrevi dována (s kl adným výsl edkem) před př i poj ením kotl e .

Pozor !  Hroz í nebezpeč í!Pozor !  Hroz í nebezpeč í!

Jako doplňková ochrana proti  úrazu e l ektr i ckým proudem musí bý t vždy  provedeno ochranné pospojování aJako doplňková ochrana proti  úrazu e l ektr i ckým proudem musí bý t vždy  provedeno ochranné pospojování a

uzemnění.uzemnění.
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44.. 1313.  .  Svorkovnice pro připojení příslušenstvíSvorkovnice pro připojení příslušenství

Připojovací svorkovnice kotle je umístěna na hlavním panelu kotle. Panel je přístupný pouze servisnímu technikovi po demontáži předního krytu.

Uživatelská nastavení a obsluha kotle se provádí přes prostorový ovladač a mobilní aplikaci.

Legenda:Legenda:

1 - Volič teploty otopné vody

(vytápění)

2 - Volič teploty teplé vody (TV)

3 - Hlavní vypínač kotle (Stand-by)

4 - Tlačítko RESET

5 - Přepínač provozního režimu kotle

      (Léto/Zima)

6 - Tlačítko informace

Obrázek 8 – Hlavní panel kotle a

svorky pro připojení příslušenství

4.13.1.  Prostorový ovladač (Room controller)

Prostorový ovladač připojte na svorky „Prost.ovladač“. Použijte dvoužilový kabel, nejlépe kroucený pár vodičů o minimálním průřezu 0,5 mm
2
.

Doporučen je sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 1×2×0,8 nebo podobný. Délku kabelu omezte na maximálně 50 metrů. Kabel nesmí být veden v těsné

blízkosti silových vodičů (min. odstup alespoň 10 cm). Komunikace s ovladačem probíhá po sběrnici AABUS - 2 vodiče slouží pro komunikaci i el.

napájení ovladače. Sběrnice pracuje s malým napětím (24 V DC), polarita vodičů se nerozlišuje.

Montáž a umístění prostorového ovl adačeMontáž a umístění prostorového ovl adače

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. Pro montáž použijte běžný kotevní materiál (hmoždiny, šrouby), případně ovladač umístěte na universální

instalační krabici (KU68).

4.13.2.  Venkovní čidlo (Outside temp)

Přiložené venkovní čidlo připojte na svorky „Venkovní čidlo“. Použijte dvoužilový kabel o průřezu vodičů 0,5 mm
2
 – 1,5 mm

2
. Doporučen je sdělovací

kabel typu J-Y(St)Y 1×2×0,8, JYTY 2×1 nebo podobný. Maximální délku kabelu omezte na max. 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.)

4.13.3.  Čidlo teploty teplé vody (DHW temp; pouze AURA M a AURA L)

Přiložené čidlo teploty teplé vody osaďte do jímky zásobníku a připojte na svorky „Čidlo teploty TV“. Pokud délka kabelu čidla nestačí, prodlužte

jej pomocí dvoužilového kabelu o průřezu vodičů 0,5 mm
2
 – 1,5 mm

2
. Délku kabelu omezte na maximálně 30 metrů. Kabel nesmí být veden v těsné

blízkosti silových vodičů. Polarita vodičů se nerozlišuje.

4.13.4.  Ethernet

Pro připojení ethernetového kabelu vyjměte jednu z vyjímatelných průchodek na dně kotle, otvorem pro průchodku protáhněte standardní

ethernetový kabel (doporučeno CAT5e) a zaveďte jej do konektoru, umístěném zprava (při čelním pohledu na kotel) na elektronice Jablotron,

která je osazena ve vodorovné konzoli s indikační LED. Kabel vhodně zafixujte pomocí stahovacích pásků uvnitř kotle. Průchodku poté nasaďte na

kabel a zastrčte zpět do otvoru.

Modbus TCP/ IPModbus 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. Podrobnější informace jsou k dispozici u technické podpory Jablotron Living

Technology.
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Obrázek 9 – Pozice servisního tlačítka a konektoru pro ethernet

Po př i poj ení př ísl ušenství a f i nál ní kontrol e bezpečnosti  kotl e ověřte správnost nastavení vol i čů na hl avnímPo př i poj ení př ísl ušenství a f i nál ní kontrol e bezpečnosti  kotl e ověřte správnost nastavení vol i čů na hl avním

panelu kotl e . U j i stěte se , že j e kotel  v z imním rež imu a oba otočné vol i če tepl oty  j sou nastaveny  na maximum.panelu kotl e . U j i stěte se , že j e kotel  v z imním rež imu a oba otočné vol i če tepl oty  j sou nastaveny  na maximum.

Teprve takto nastavený  kotel  j e  možné zakry tovat.Teprve takto nastavený  kotel  j e  možné zakry tovat.

44.. 1414.  .  Sání vzduchu a odtah spalinSání vzduchu a odtah spalin

Z hlediska přivádění spalovacího vzduchu a odvodu spalin je kotel plynovým spotřebičem charakteristiky C. Jedná se o uzavřený spotřebič, který

odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze společné šachty. Spaliny jsou z kotle odváděny přetlakem do venkovního prostoru.

Spalovací prostor a spalinové cesty kotle jsou plynotěsně odděleny od prostoru, v němž je kotel umístěn. Kotel musí být instalován pouze se

zařízením proti působení větru, které vyhovuje požadavkům EN 1856-1 (viz příloha N). Pro odvod spalin přes střechu je nutno použít soustředný

komínek.

Odtah spalin těchto typů kotlů musí být řešen pomocí výrobcem dodávaného certifikovaného systému odkouření. Z hlediska kontroly spalinové

cesty je nutné odtah spalin vybavit vhodným revizním otvorem. Odtah spalin a případné připojení na komín je nutno provádět dle ČSN 734201.

Konkrétní provedení odtahu spalin musí být navrženo a zpracováno v projektu zapojení kotle při respektování standardních pravidel pro případný

odvod kondenzátu. Horizontální potrubí je nutné instalovat se spádem 2° od koncovky směrem do kotle, aby bylo zamezeno vytékání kondenzátu

z koncovky odtahu do okolí (a případnému zamrzání). Př i poj ení odtahu spal i n a sání spal ovac ího vzduchu na kotel  se provádíPř i poj ení odtahu spal i n a sání spal ovac ího vzduchu na kotel  se provádí

pomoc í př i poj ovac í př íruby , vybavené měř íc ími  místy  pro anal ý zu spal i n.pomoc í př i poj ovac í př íruby , vybavené měř íc ími  místy  pro anal ý zu spal i n.  Při použití neoriginální příruby není zajištěno korektní

připojení navazujícího odkouření a může být ovlivněn spolehlivý a bezpečný provoz kotle.

Pro kondenzační kotle AURA jsou schváleny následující způsoby odvodu spalin:

a) koaxiální odkouření o průměru 60/100 mm

b) koaxiální odkouření o průměru 80/125 mm

c) dělené odkouření o průměru 80/80 mm (2× 80)

d) flexibilní systém odkouření o průměru 80 a 100 mm

Maximální př ípustné dél ky  odkouřeníMaximální př ípustné dél ky  odkouření

Dimenze odkouření Horizontálně Vertikálně

∅ 60/100 7 m 6 m

∅ 80/125 14 m 14 m

2× ∅ 80 15 m + 15 m (sání + odtah) 15 m + 15 m (sání + odtah)

Flex ∅ 80 15 m + 15 m (sání + odtah) 15 m + 15 m (sání + odtah)

Uvedné maximální délky jsou udány v tzv. lineárních metrech, což je ekvivalent max.přípustné tlakové ztráty pro danou dimenzi odkouření.

Tlaková ztráta odkouření nesmí přesáhnout 95 Pa. Při instalaci dbejte na dodržení spádu a osaďte revizní dílce dle projektu, resp. ČSN

734201.

Minimální délka odkouření je 1 metr, v případě horizontálního provedení je první koleno již započítáno do maximální délky.

Každé další koleno zkracuje dostupnou délku o 0.75 m (koleno 90°), respektive o 0.5 m (koleno 45°).
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Provedení i nstal ace z  hl edi ska sy stému tř ídění spotřebi čů pl ynný ch pal i vProvedení i nstal ace z  hl edi ska sy stému tř ídění spotřebi čů pl ynný ch pal i v

Kotel Aura je spotřebič charakteru CX3. Písmeno C charakterizuje spotřebič, jehož celý spalovací okruh (sání vzduchu – spalování – odtah spalin) je

uzavřen vůči prostoru, v němž je spotřebič umístěn. První doplňkové číslo v třídění značí způsob provedení sání vzduchu a odtahu spalin, druhé

doplňkové číslo 3 značí konstrukční uspořádání spotřebiče - ventilátor je umístěn před hořákem a výměníkem tepla.

CC 1313 Souosé horizontální provedení s vyústěním do obvodové zdi. Potrubí může být i zdvojené, vyústění je buď soustředné nebo tak

blízko umístěné (umístění uvnitř čtverce o straně 50 cm), že podléhá stejným povětrnostním podmínkám.

CC 3333 Souosé vertikální provedení s vyústěním na střechu. Potrubí může být i zdvojené, vyústění je buď soustředné nebo tak blízko

umístěné (umístění uvnitř čtverce o straně 50 cm a vzdálenost mezi rovinami dvou otvorů musí být menší než 50 cm), že podléhá

stejným povětrnostním podmínkám.

CC 4343 Oddělené připojení ke dvěma potrubím společné komínové šachty. Vyústění šachet je buď soustředné nebo tak blízko umístěné

(umístění uvnitř čtverce o straně 50 cm), že podléhá stejným povětrnostním podmínkám. Kotle v provedení C4 s jejich

připojovacími potrubími jsou vhodné pro připojení pouze ke komínu s přirozeným tahem.

CC 5353 Zařízení proti působení větru u potrubí pro přivádění spalovacího vzduchu a pro odvádění spalin nesmí být provedeno na

protilehlých stěnách budovy.

CC 8383 Oddělené připojení s odvodem spalin do samostatného nebo společného komína. Přívod spalovacího vzduchu je z obvodové zdi.

Průtok kondenzátu do kotle není dovolen.

CC 9393 Potrubím pro přivádění veškerého spalovacího vzduchu je stávající svislé potrubí v budově, např. přestavěný komín. Minimální

využitelný průměr / využitelná plocha průřezu svislého potrubí přivádějící spalovací vzduch musí být 75 cm2. Prostor pro přivádění

spalovacího vzduchu musí být zbaven všech nečistot (saze, prach apod.).

Př i poj ení odkouřeníPř i poj ení odkouření

Kotel je připraven k připojení koncentrického systému sání vzduchu a odvodu spalin ∅ 60/100 za pomoci originální příruby. Pro přechod na

dimenzi ∅ 80/125 je nutné použít redukční dílec odkouření; pro přechod na dělené provedení ∅80/80 je nutný dílec, rozdělující koncentrické

provedení na samostatné sání a samostatný odtah.

Protože kotel  není vybaven měř íc ími  mi sty  pro anal ý zu spal i n, j e  vždy  nutné osadi t díl ec  odkouření s měř íc ímiProtože kotel  není vybaven měř íc ími  mi sty  pro anal ý zu spal i n, j e  vždy  nutné osadi t díl ec  odkouření s měř íc ími

místy , dl e typu provedení (děl ený  odtah spal i n; koncentr i cké provedení).místy , dl e typu provedení (děl ený  odtah spal i n; koncentr i cké provedení).

Pozor !  Hroz í nebezpeč í!Pozor !  Hroz í nebezpeč í!

Systém sání vzduchu a odtahu spal i n musí bý t proveden dl e proj ektové dokumentace, př i  respektování pl atný chSystém sání vzduchu a odtahu spal i n musí bý t proveden dl e proj ektové dokumentace, př i  respektování pl atný ch

norem a vyhl ášek. Před spuštěním musí bý t provedení sání a odtahu zkontrol ováno pracovníkem s př ísl ušnounorem a vyhl ášek. Před spuštěním musí bý t provedení sání a odtahu zkontrol ováno pracovníkem s př ísl ušnou

kval i f i kac í a musí bý t vy stavena revi zní zpráva s kl adným výsl edkem.kval i f i kac í a musí bý t vy stavena revi zní zpráva s kl adným výsl edkem.

Pozor !  Hroz í nebezpeč í!Pozor !  Hroz í nebezpeč í!

Sání vzduchu pro spal ování nesmí bý t ni kdy  v bl ízkosti  odfukovac ího/odvzdušňovac ího potrubí pl ynovodu neboSání vzduchu pro spal ování nesmí bý t ni kdy  v bl ízkosti  odfukovac ího/odvzdušňovac ího potrubí pl ynovodu nebo

větrac ích otvorů regulačních stani c  pl ynu, č i  j i ný ch r i z i kový ch technologi cký ch výústků!větrac ích otvorů regulačních stani c  pl ynu, č i  j i ný ch r i z i kový ch technologi cký ch výústků!

Zákl adní zásadyZákl adní zásady

Znalost legislativy a norem

Znalost vnějších a vnitřních dispozic objektu (s ohledem na okolní zástavbu)

Návrh řešení s ohledem na výše uvedené body a technické možnosti kotle

Ověření návrhu výpočtem

Dokumentace (vždy včetně zakreslení rozptylové vlečky spalin)

Revizní zpráva
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55.  .  Uvedení do provozuUvedení do provozu

Uvedení kotle do provozu mohou provádět pouze servisní technici s příslušným oprávněním a proškolení výrobcem. Při prvním uvádění kotle do

provozu nutnost proškolit uživatele v souladu s tímto návodem a předat tento návod uživateli.

Dál e j e nutná:Dál e j e nutná:

Kontrola revizí (před uvedením do provozu musí být vystavena revizní zpráva plynového zařízení, revizní zpráva elektro a revizní zpráva

odvodu spalin, a to s kladným výsledkem).

Kontrola těsnosti úniku vody.

Kontrola regulačních a zabezpečovacích prvků.

Před samotným uvedením do provozu j e nezby tné:Před samotným uvedením do provozu j e nezby tné:

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 odvzdušnit kondenzační výměník kotle pomocí ventilu přímo na výměníku (viz hlavní části kotle, pozice 1). Použijte např. silikonovou

hadičku (světlost 6 mm) a dostatečnou nádobku, resp. dbejte na to, aby voda nevnikla do elektrických částí kotle.

55.. 11 .  .   SpalováníSpalování

Kotel je vybaven elektronicky řízeným plynovým ventilem, který ve spolupráci s vícefázovým ventilátorem, mixérem a řídící automatikou kotle

zajišťuje ideální přípravu směsi pro optimální spalování ve všech provozních stavech. Spalování kotle je nutné seřídit při uvádění do provozu -

aktivovat funkci automatické kalibrace a poté ověřit a případně provést korekce objemových koncentrací CO2 ve spalinách. Pro ověření tlaku

plynu je ventil vybaven měřícími místy. Všechny členy k předvolbě (nastavení) ventilu musí být zajištěny proti neoprávněnému zásahu.

Obrázek 10 – Plynový ventil

Legenda:Legenda:

1 - Měřící nátrubek výstupního tlaku plynu

2 - Cívka solenoidu EV2

3 - Kompenzátor regulátoru tlaku plynu

4 - Připojovací konektor (24 Vdc)

5 - Cívka solenoidu EV1

6 - Měřící nátrubek vstupního tlaku plynu

Postup seř ízení spal ování (kal i brace)Postup seř ízení spal ování (kal i brace)

Řídící deska kotle podporuje dva režimy kalibrace spalování - automatickou a manuální. Princip obsluhy kotle v průběhu kalibrace je v obou

případech obdobný. Nejprve kotel vždy provede úvodní automatickou sekvenci kalibrace (až několik minut), poté umožní provést manuální korekci

nastavení spalování. V případě manuální kalibrace řídící automatika umožňuje provést ± 3 korekční kroky. U automatické kalibrace je možno

korekci provádět neomezeně. Typ kalibrace (MANU či AUTO) se volí předem v rámci parametru v servisním menu. Z výroby je přednastavena

manuální kalibrace, doporučený postup je nastavit automatickou kalibraci.

Aktivace funkce kalibrace spalování

Sundejte přední kryt kotle, aby byl přístupný elektronický panel kotle.

Před aktivací funkce kalibrace nastavte otočný ovladač pro nastavení topné vody do minimální polohy a otočný ovladač pro nastavení TV do

maximální polohy.

Aktivujte kalibraci současným stisknutím tlačítek 2 a 3 na 5 s (po 5 sekundách tlačítka uvolněte).
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Po aktivaci kalibrace se na displeji zobrazí „Au“ nebo „Ma“ v závislosti na zvoleném způsobu kalibrace (servisní menu). Po zapálení hořáku

proběhne úvodní sekvence kalibrace (až několik minut), při které se na displeji střídá „--“ a teplota otopné vody. Po ukončení úvodní sekvence

kalibrace se na displeji zobrazí „P0“ - řídící automatika je připravena k provedení korekce nastavení CO2 při minimálním výkonu kotle. Korekci

proveďte tlačítky 2 (snížení hodnoty CO2) a 3 (zvýšení hodnoty CO2).

Po dosažení požadované hodnoty CO2 otočte voličem pro nastavení teploty otopné vody do střední polohy - kotel postupně zvýší výkon na

střední hodnotu (startovací výkon) a poté se na displeji zobrazí „P1“. Řídící automatika je připravena k provedení korekce nastavení CO2 při

středním výkonu kotle. Korekci proveďte tlačítky 2 (snížení hodnoty CO2) a 3 (zvýšení hodnoty CO2).

Na závěr otočte voličem pro nastavení teploty otopné vody do maximální polohy - kotel postupně zvýší výkon na maximální hodnotu a poté

se na displeji zobrazí „P2“. Řídící automatika je připravena k provedení korekce nastavení CO2 při maximálním výkonu kotle. Korekci proveďte

tlačítky 2 (snížení hodnoty CO2) a 3 (zvýšení hodnoty CO2). V případě aktivní funkce kalibrace spalování není možné použít volič teploty otopné

vody ke změně výkonu kotle (otáček ventilátoru), jako při funkci kominík. Deaktivaci funkce kalibrace spalování proveďte současným stiskem

tlačítek 2 a 3 na 5 s (funkci lze ukončit až po provedení úvodní automatické sekvence).

Předepsaná obj emová koncentrace COPředepsaná obj emová koncentrace CO 22  pro kotel  AURA M pro kotel  AURA M

AURA MAURA M V ýkon  [kW]V ýkon  [kW] COCO 22  [%] [%] OO 22  [%] [%]

P0 (minimální výkon) 1.8
Zemní plyn: 8.6 - 9.1

Propan: 10.0 - 10.3

Zemní plyn: 5.4 - 4.7

Propan: 5.7 - 5.3

P1 (střední výkon) 9.6
Zemní plyn: 8.6 - 9.1

Propan: 10.0 - 10.3

Zemní plyn: 5.4 - 4.7

Propan: 5.7 - 5.3

P2 (maximální výkon) 18.0
Zemní plyn: 8.6 - 9.1

Propan: 10.0 - 10.3

Zemní plyn: 5.4 - 4.7

Propan: 5.7 - 5.3

Předepsaná obj emová koncentrace COPředepsaná obj emová koncentrace CO 22  pro kotel  AURA L a AURA LC pro kotel  AURA L a AURA LC

AURA L/LCAURA L/LC V ýkon  [kW]V ýkon  [kW] COCO 22  [%] [%] OO 22  [%] [%]

P0 (minimální výkon) 2.5
Zemní plyn: 8.8 - 9.0

Propan: 10.1 - 10.5

Zemní plyn: 5.3 - 5.0

Propan: 5.8 - 5.2

P1 (střední výkon) 16.5
Zemní plyn: 8.8 - 9.0

Propan: 10.1 - 10.5

Zemní plyn: 5.3 - 5.0

Propan: 5.8 - 5.2

P2 (maximální výkon) 24.9
Zemní plyn: 8.8 - 9.0

Propan: 10.1 - 10.5

Zemní plyn: 5.3 - 5.0

Propan: 5.8 - 5.2

Na závěr  uvedení do provozuNa závěr  uvedení do provozu

Vhodným přístrojem zkontrolujte plynotěsnost kotle i připojení.

Zkontrolujte těsnost hydraulických rozvodů v kotli i u připojených armatur.

Zkontrolujte funkci bezpečnostních prvků, zejména ověřte bezpečnostní okruh přítomnosti plamene.

Ověřte funkci regulačních prvků a produkci teplé vody.
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66.  .  Mobilní aplikace MyCOMPANYMobilní aplikace MyCOMPANY

Základní nastavení kotle se provádí 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 ízeníPř i poj i t se k zař ízení a stiskněte a podržte (min. 4 s) servisní tlačítko na desce kotle, dokud se

barva indikační diody na přední konzoli nezmění na modrou. Servisní tlačítko naleznete na vodorovné konzoli, po odklopení předního krytu, viz

obrázek 9.

Jakmile se aplikace spojí s kotlem, zobrazí se jeho ikona na obrazovce a poklepem na ni lze vstoupit do nastavení.

Obrázky 11, 12 a 13 – Připojení ke kotli přes Bluetooth

Nejprve je nutné konfigurovat síťové připojení. Z výroby je nastaveno automati cky  z  DHCP serveruautomati cky  z  DHCP serveru , kotel si vyžádá IP adresu ze serveru.

Pro případ pevně stanovené IP adresy je potřeba zadat parametry, které vám dodá správce sítě.

V dalším kroku je potřeba fyzicky ověřit a následně potvrdit, že instalace odpovídá požadavkům legislativy i výrobce.

Následně je nutné zkontrolovat a popřípadě aktualizovat počet okruhů kotle. Typicky jeden okruh vytápění a jeden okruh teplé vody (TV).

Obrázky 14, 15 a 16 – Konfigurace síťového připojení, instalační připravenost a detekce okruhů kotle
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Dalším krokem je nastavení okruhu teplé vody a okruhu vytápění.

V okruhu teplé vody nastavujeme žádané teploty a v případě kotlů AURA M a AURA L i spínací diferenci a ochranu proti bakteriím rodu

Legionella.

V okruhu vytápění nastavujeme žádané teploty a požadovanou regulační strategii, viz dále.

U  topného okruhu j e vždy  nutné nastavi t maximální tepl otu otopné vody  dl e charakteru otopné soustavy !U  topného okruhu j e vždy  nutné nastavi t maximální tepl otu otopné vody  dl e charakteru otopné soustavy !

Obrázky 17, 18 a 19 – Nastavení okruhu teplé vody a okruhu vytápění

66.. 11 .  .   Regulační strategie okruhu vytápěníRegulační strategie okruhu vytápění

6.1.1.  Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace mění teplotu otopné vody v závislosti na venkovní teplotě. Lze pracovat čistě ekvitermně, tj. bez dopadu skutečné teploty v

prostoru na regulaci, nebo v ekvitermním režimu s vlivem prostoru, kdy je odchylka od žádané prostorové teploty použita k automatickému

posunu křivky. Mírou vlivu prostoru tak lze zohlednit tepelné zisky (např. z oslunění) a zatlumit teplotou otopné vody, aby nedošlo k přetápění

prostoru.

Nastavujeme:

Komfortní tepl otaKomfortní tepl ota  "denní teplota"

Ekonomi cká tepl otaEkonomi cká tepl ota  "noční teplota"

Skl on kř i vkySkl on kř i vky  viz níže obrázek ekvitermních

křivek

Posun kř i vkyPosun kř i vky  paralelní posun křivky v

pracovním poli (nemění sklon)

Vl i v prostoruVl i v prostoru  určuje míru proporcionálního

zesílení/zatlumení teploty otopné vody dle

aktuální odchylky teploty prostoru od žádané

hodnoty

Obrázek 20 – Křivky ekvitermní regulace

66..22.  .  Prostorová regulaceProstorová regulace

Při použití prostorové regulace je teplota otopné vody modulována tak, aby se teplota prostoru držela na nastavené hodnotě. Vnitřní regulátor

vyhodnocuje trend a odchylku od žádané teploty a upravuje teplotu vody (výkon kotle). Jedná se o čistě prostorové řízení.

Nastavujeme:

Komfortní tepl otaKomfortní tepl ota  "denní teplota"

Ekonomi cká tepl otaEkonomi cká tepl ota  "noční teplota"

HysterezeHystereze  pásmo kolem žádané teploty, které zpřesňuje modulaci
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66..33.  .  Konstantní regulaceKonstantní regulace

Při dosažení žádané prostorové teploty se kotel vypne, při ochlazení o hodnotu hystereze se opět zapne a topí s pevně nastavenou teplotou

otopné vody.

Nastavujeme:

Komfortní tepl otaKomfortní tepl ota  "denní teplota"

Ekonomi cká tepl otaEkonomi cká tepl ota  "noční teplota"

Tepl ota otopné vodyTeplota otopné vody  pro vytápění (pevné nastavení)

HysterezeHystereze  pásmo pod žádanou teplotou, ve kterém kotel nepracuje (čeká se na ochlazení) 

66..44.  .  Online nastavení kotleOnline 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! Tato možnost je dostupná 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 okruhůNastavení okruhů  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, obrázek 18.

  

Obrázky 21, 22 a 23 – Nastavení kotle pomocí online přístupu

Záložka hi stor i eZál ožka hi stor i e

V záložce historie lze dohledat veškeré proběhlé události spojené s daným zařízením, v našem případě kotlem Aura. Dále si můžeme nastavit filtr

událostí, kterým si můžeme pro přehlednost vybrat pouze ty události, které nás zajímají.
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Obrázky 24 a 25 – Záložka historie a filtrování událostí

Nastavení časového pl ánuNastavení časového pl ánu

Vstupem do záložky Nastavení pl ánuNastavení pl ánu  z menu nastavení okruhů viz obrázek 23, lze nastavit časový plán vytápění/provozu kotle. Toto nastavení

není možné pomocí připojení Bluetooth!

V menu Nastavení pl ánuNastavení 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 26 a 27 – 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.

77.  .  Registrace kotle onlineRegistrace kotle online

Př i  regi strac i  musí bý t kotel  př i poj en k i nternetu a musí bý tPř i  regi strac i  musí bý t kotel  př i poj en k i nternetu a musí bý t

povol en "Př ístup k pol oze zař ízení" .povol en "Př ístup k pol oze zař ízení" .

- Po zapnutí se kotel automaticky přihlásí do cloudu Jablotron.

- Přihlaste se do aplikace MyCOMPANY a spusťte instalaci nového zařízení.

- Naskenujte čárový kód RK (regi strační kl íč )RK (regi strační kl íč )  ze štítku kotle.

- Pokud se Vám nedaří RK naskenovat, zadejte jej ručně (včetně pomlček).

- Vyplňte "Název služby", e-mailovou adresu zákazníka a časovou zónu.

Pokud j i ž  zákazník použ ívá apl i kac i  MyJABLOTRON, uveďtePokud j i ž  zákazník použ ívá apl i kac i  MyJABLOTRON, uveďte

stej nou emai l ovou adresu, aby  se kotel  Aura spároval  s j i žste j nou emai l ovou adresu, aby  se kotel  Aura spároval  s j i ž

exi stuj íc ím účtem.exi stuj íc ím účtem.

- Stiskem odeslat provedete registraci a proces dokončíte.

Pokud kotel není on-line, zobrazí se upozornění (viz obrázek 15 níže).
Obrázek 28 – Registrační klíč

      

Obrázek 29 – Zadání registračního klíče   |   Obrázek 30 - Registrace zařízení   |   Obrázek 31 – Zkontrolujte, že je kotel online
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88.  .  Pravidelný servis (údržba)Pravidelný servis (údržba)

Uži vatel  j e  povi nen dodržovat pravi del nou roční servi sní prohl ídku kotl e . Servi sní prohl ídku může provádětUž i 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  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 techni k, proškol ený  vý robcem a s př ísl ušnými  l egi sl ati vními  oprávněními .

Servisní prohlídka je úkon, hrazený uživatelem. Při nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy.

Všechny úkony servisní prohlídky jsou popsány v servisní dokumentaci, mezi hlavní úkony patří:

kontrola úniku kapalin ze spojů kotle;

vyčištění filtru na vratném potrubí otopné vody, kontrola přetlaku pracovního plynu v expanzní nádobě

demontáž hořáku a kontrola stavu výměníku a elektrod, jejich čištění;

kontrola zanesení sifonu odvodu kondenzátu a jeho vyčištění;

kontrola zanesení primárního výměníku, jeho vyčištění ze strany spalin;

kontrola odtahu spalin a sání vzduchu;

ověření/seřízení objemové koncentrace CO2 ve spalinách (kalibrace spalování);

kontrola plynotěsnosti a bezpečnostních okruhů kotle (havarijní termostat, pojistný ventil, …).

Pozor !  Hroz í nebezpeč í!Pozor !  Hroz í nebezpeč í!

Odpoj te kotel  od e l . sítě před odstraněním kry tu kotl e !Odpoj te kotel  od e l . sítě před odstraněním kry tu kotl e !
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Obrázek 32 - Hlavní komponentové skupiny

99.  .  Elektrické schémaElektrické schéma
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