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Doplňkové vybavení k elektrokotlům firmy Dakon - BOSCH Group Krnov.
Od druhé poloviny roku 2013 byla provedena úprava elektrokotlů Daline PTE u výkonů 4-6-8
kW. Tyto výkony kotlů mají vyvedený střed topných tyčí (modrý vodič) na vstupní nulovou svorku. Do
příslušenství je doplněná propojovací lišta pro propojení všech tří přívodních fázových svorek na hlavním
vypínači. Tím je možné tyto výkony kotlů 4-6-8 kW zapojit na napětí 3x400/230Vac (bez propojovací
lišty) a nebo na napětí 1x230Vac (s propojovací lištou). V případě připojení napětí 1x230Vac musí být
přívodní fázový vodič připojený na prostřední přívodní fázovou svorku „V“. Samozřejmě přívodní
kabel musí mít odpovídající průřez.
Další možností jak zvýhodnit provoz elektrokotlů Daline PTE je použití doplňkového vybavení
nebo externích přístrojů, kterými je možné realizovat Vaše požadavky na kotel a otopný systém. Zde je
uvedeno několik z nich, jejichž funkce je odzkoušená v provozu s kotlem.
- Spínač časový pro čerpadlo
(str. 3)
- Regulátor výkonu 0-10V
(str. 5)
- Relé odlehčovací
(str. 7)
- Modul GSM-DIN3
(str. 9)
- (Jiné regulátory výkonu a kaskádové řadiče s výstupním beznapěťovým kontaktem 230Vac
viz. el.schémata v návodu „externí zařízení , bojler TUV a nadřazená regulace“)
Připojení kotle 4-6-8 kW pro napětí 3x 400/230Vac

PE
L1 L2 L3

N

Modré vodiče
topných tyčí
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Připojení kotle 4-6-8 kW pro napětí 1x 230Vac

Propojovací
lišta

PE
L1

N

Modré vodiče
topných tyčí

Minimální průřezy měděných vodičů pro připojení elektrokotlů Daline PTE s výkony 4-6-8 kW
Jistič
Pro napětí 3x 400/230 Vac
Jistič
Pro napětí 1x 230 Vac
10 A
4 kW
5(4) x 2,5 mm2
20 A
4 kW
3 x 4 mm2
2
10 A
6 kW
5(4) x 2,5 mm
32 A
6 kW
3 x 6 mm2
13 A
8 kW
5(4) x 2,5 mm2
40 A
8 kW
3 x 10 mm2
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Spínač časový pro čerpadlo
10
10
12
8

připojení na svorku
3
21
11
7
4
8
5
11
7
4
9
5

40 cm
lanko CYA 0,75 mm² - černé -

nula

lanko CYA 0,75 mm² - sv.modré - 40 cm

40 cm
lanko CYA 0,75 mm² - hnědé -

čerpadlo napětí

odstraň klemu
C
C
C
5-6

zakončení
plochá dutinka 6,3x0.8
vodičová koncovka
vodičová koncovka
vodičová koncovka

signál

lanko CYA 0,75 mm² - bílé (šedé) - 40 cm

kotel DAKON
P lux , GL eko
MT
PTE, DPTE
NM

dodávka
dutinka plochá 6,3x0.8
koncovka vodičová
návlek izolační 6,3
návod 8738125631
PE sáček ZIP – ZAP 15x22

4 ks
4 ks
4 ks
1 ks
1 ks

nastavení času
(1 – 12 min)

2

L

N

1
časové relé
PT

M
Un = 230V/50Hz
t ≈ 1÷12 min
Ivýst = 2(6)A/250V/AC1

Samolepící pásek
pro uchycení
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Vážený zákazníku ,
Dostává se Vám do rukou doplněk ke kotlům DAKON - BOSCH Group. Tento doplněk pod
názvem časový spínač doběhu čerpadla TF - 222 slouží pro ovládání času vypnutí čerpadla otopného
systému po vypnutí prostorového termostatu. To znamená, že při sepnutí prostorového termostatu sepne
kotel i s čerpadlem, ale při vypnutí prostorového termostatu vypne „jen“ kotel a čerpadlo až po určité
nastavené době. Celý systém pak slouží k dodatečnému vychlazování výměníku po vypnutí prostorového
termostatu, aby se v něm tepelnou setrvačností nezvyšovala teplota a k časově omezené cirkulaci vody
v otopné soustavě po vypnutí prostorového termostatu, aby se lépe vyrovnávala teplotní bilance
vytápěného objektu.
Montáž:
Časový spínač doběhu čerpadla se skládá z vlastního časového spínače
TF - 222
s odporovým trimrem pro nastavení času, koncových prvků pro vodiče a z návodu k použití se
záručním listem. Před vlastní montáží je třeba návod řádně prostudovat a odpojit kotel od
elektrické sítě. Samotnou montáž může provádět pouze servisní pracovník firmy DAKON BOSCH Group.
Pro vlastní montáž je třeba opatřit vodiče časového spínače koncovými prvky podle typu kotle
(viz v tabulce - zakončení). Pak se spínač a jeho vodiče zapojí na příslušné svorky na kotli (viz v tabulce připojení na svorku). Na odporovém trimru se nastaví požadovaný čas doběhu čerpadla (viz nastavení
času). Nastavení je orientační. Krajní poloha při vytočení proti směru hod.ručiček znamená čas cca 1
min. Krajní poloha při vytočení po směru hod.ručiček znamená čas cca 12 min. Spínač je možné přichytit
samolepícím páskem. Po nainstalování se překontroluje společná funkce kotle a časového spínače.

Příklad zapojení pro elektro-kotel Daline PTE 10-18 kW :

= odpojit klemu (pokud je připojená)

modrý

černý

bílý

hnědý

Pro sestavu D8738125792
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Regulátor výkonu 0-10V
Regulátor výkonu 0-10V se používá pro možnost jednoduché regulace výkonu kotlů Daline PTE
v závislosti na vstupním signálu 0 až 10Vdc. Uplatnění nalezne regulace všude tam, kde je třeba
regulovat výkon kotle v závislosti a podle potřeby externího zařízení generujícího signál 0 až +10V, jako
jsou některá tepelná čerpadla, řízené kotelny, vzdálené regulace adt.. Tento signál je přiveden z externí
regulace a podle jeho velikosti se spínají a vypínají jednotlivé výkonové stupně kotle. Úroveň napětí 2V
spíná první stupeň, 4V druhý, 6V třetí a 8V čtvrtý stupeň (využití podle aktuálního množství stupňů
v kotli). V opačném pořadí pak jednotlivé stupně vypínají. V případě „pevně dané“ regulace (napěťové
úrovně) je vhodné volit ovládací napětí o jeden volt větší (3, 5, 7, 9V). Pro zamezení cyklování, spínají a
vypínají jednotlivé stupně s různým zpožděním. Pro vstupní ovládací napětí jsou určené svorky M (mínus
pól) a A0 (plus pól). Ostatní vstupy (A1..B5) nejsou využité. Vstupy nejsou galvanicky oddělené. (Pozor,
maximální napětí vstupů je 24Vdc). Jako „silové“ výstupy pro napětí 230Vac jsou určené svorky QA0
(1stupeň) až QA3 (4stupeň). Zapojení regulátoru proveďte podle elektrických schémat (viz. níže). Pro
připojení čerpadla lze využít stávající zapojení v kotli (spíná ho první stupeň - propoj C = 7-12) nebo
může být ve funkci stálého provozu (propoj C = 5-12). V případě potřeby lze použít doběh čerpadla. Před
zapojením je třeba odstranit modré propoje ze stykačů. Pro spojení s kotlem použijte kabel 7-12 x 0,5- 1
mm2. Pro řídící signál použijte kabel 2-5 x 0,35-0,75 mm2.
Pro montáž regulátoru výkonu je nutný zásah do elektroinstalace a proto tuto práci vždy
přenechejte odborníkům s elektrotechnickou kvalifikací. Vždy se poraďte s tímto pracovníkem
nebo i servisním technikem o správnosti použití regulátoru výkonu 0-10V.

Příklad zapojení pro elektrokotel Daline PTE 10-18 kW
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Příklad zapojení pro elektrokotel Daline PTE 60 kW

Zapojení elektrokotlů Daline PTE je symetrické , třífázové. Proto se při odpojení některého z výkonových stupňů odlehčí
síť symetricky. Výkonové stupně jsou řazeny (1-2-3-4 stupeň) podle této tabulky. Např. u kotle Daline PTE 45 je to :
(1)15 + (2)7,5 + (3)15 + (4)7,5 kW. V tomto pořadí (1-2-3-4) také zapínají a v opačném (4-3-2-1) vypínají.
vstup 0-10V (M=mínus/A0=plus) , výstupy QA0 – QA3 (kontakt)

Pro sestavu D8738125796
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Relé odlehčovací
Odlehčovací relé se používají z důvodů odlehčení elektrické sítě při navýšení výkonu na jedné
nebo více fázích, které nemají potřebné jištění pro všechny současně připojené spotřebiče. Pokud tedy
elektrický příkon přesáhne součtovou hodnotu všech připojených spotřebičů, vzroste celkový elektrický
proud v dané fázi (fázích) a vypne hlavní (nebo podružný) jistič. Proto se používají odlehčovací relé,
které sledují (měří) spotřebu daného spotřebiče a při jeho zapnutí, vypnou jiný (nebo jeho část) a tím
upřednostní ten sledovaný. Díky této úpravě elektroinstalace není (ve sporných případech) potřeba
navyšovat hodnotu hlavního domovního jističe a platby za něj. Ve spojení s elektrokotlem se dá tedy
odpojit jeho poslední výkonový stupeň (nebo dva) při připojení dalšího spotřebiče na fázi ve které je
nainstalováno odlehčovací relé. Relé se nejčastěji instaluje do podružného rozváděče a jeho rozpínací
kontakt se propojí s kotlem kabelem s vodiči průřezu 3x0,75 mm2. Přes měřící kontakty relé se pak
připojí jeden nebo více z „přednostních odběrů“. To znamená zásuvka pro automatickou pračku,
elektrický bojler, zásuvka v kuchyni určená pro větší spotřebiče (varná konvice, kávovar, elektrický
sporák, atd.), elektrický radiátor, domácí vodárna a jiný elektrický spotřebič, který chceme upřednostnit
před plným výkonem kotle. Pro montáž odlehčovacího relé je nutný zásah do Vaší elektroinstalace a
proto tuto práci přenechte odborníkům s elektrotechnickou kvalifikací. Vždy se poraďte s tímto
pracovníkem nebo i servisním technikem o správnosti použití odlehčovacího relé pro daný výkon.
Pro elektrokotle Daline PTE jsou doporučené odlehčovací relé PRI-51/16A (PRI-52, PRI-32)
firmy ElkoEP , E452 firmy ABB, ED183 firmy Hager, LAR 465 36 firmy Eberle nebo jiné podobných
funkcí. PRI-51/16A a ED183 byly zkoušené spolu s kotlem. Relé PRI-51 má kromě napájecích a
měřících kontaktů výstupní přepínací kontakt a je proudově a časově nastavitelné (PRI-32 bez nastavení
časového zpoždění). Relé ED183 nepotřebuje přídavné napájení, nemá časové zpoždění, má výstupní
rozpínací kontakt a je určené pro větší proudy spotřebiče. Obě relé jsou jednofázové. Pro hlídání všech
fází použijte podle potřeby tři jednofázové odlehčovací relé nebo jedno třífázové.
ElkoEP - PRI-51

ElkoEP - PRI-52

ElkoEP - PRI-32

ABB - E 452

Hager - ED 183

LAR 465 36

TT-FB/ESH21-Krn

-7-

Bosch Termotechnika s.r.o.

ACCS_DPTE

M8738126781 - 8738126781_00

Příklad zapojení pro elektrokotel Daline PTE 10-18 kW : odpojení posledního výkonového stupně

PRI-51
L

N

PE

( PRI-52 )

Měřený spotřebič

Rozváděč

2

b

Příklad zapojení pro elektrokotel Daline PTE 60 kW : odpojení dvou posledních výkon. stupňů

Měřený spotřebič

L

N

PE

1

a

ED 183
( E 452 , ED 183 , LAR 465 36 )

Rozváděč

Zapojení elektrokotlů Daline PTE je symetrické , třífázové. Proto se při odpojení posledního výkonového stupně (stupňů)
odlehčí síť symetricky. Znamená to, že (například) při odpojení posledního stupně u kotle Daline PTE 18, který má 6 kW,
se na každé fázi odpojí zátěž 2 kW . (3f. topná spirála 6 kW je složená ze tří 1f. topných těles po 2 kW → 6:3=2). Takto
uvolněný výkon je možné dočasně použít pro jiný spotřebič, bez navýšení hodnoty hlavního jističe.
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Modul GSM-DIN3
Jedna z možností jak využít komunikátor GSM-DIN3 a jemu podobné je ovládání kotle určitými
příkazy přes bránu GSM. Tento popis určuje připojení komunikátoru GSM-DIN3 k elektrokotlům Daline
PTE a jeho nastavení jak zapínat a vypínat kotel nebo udržovat či hlídat teplotu v daném objektu
s pomocí mobilního telefonu. Také lze signalizovat ztrátu napájecího napětí objektu (ovládacího v kotli =
zablokování kotle blokačním termostatem). Pro montáž komunikátoru GSM-DIN3 je nutný zásah do
elektroinstalace kotle a proto tuto práci přenechejte odborníkům s elektrotechnickou kvalifikací.
Vždy se poraďte s tímto pracovníkem nebo servisním technikem o správnosti použití.
Komunikátor je v provedení na DIN lištu a nemůže se umístit do kotle (elektroinstalace a
plechové kryty kotle snižují sílu GSM signálu). Modul se umístí mimo kotel do samostatné plastové
krabice (s pojistkou v napájení 1A) a propojí se s kotlem kabelem 5x0,75mm2. Základní nastavení,
možnosti využití a popis montáže najdete na stránkách výrobce – www.flajzar.cz . Ze stránek výrobce je
nutné stáhnout konfigurační program „GSM-DIN3 config“ pro nastavení komunikátoru. Propojení s PC
je USB kabelem. Aby mohl GSM-DIN3 pracovat a využívat program pro jeho konfiguraci, je potřeba do
jeho slotu vložit SIM kartu. Před vložením karty do slotu komunikátoru je potřeba za použití mobilního
telefonu zrušit její PIN kód. V případě slabého signálu použijte externí GSM anténu z nabídky výrobce
komunikátoru. V konfiguračním programu „GSM-DIN3 config“ je třeba zadat, zaškrtnout správná
políčka nastavení a vepsat požadovaná telefonní čísla pro komunikaci. Pro provoz termostatu je možné u
výrobce objednat senzor teploty DALLAS s délkou kabelu 2 a 5 metrů. Délku kabelu je možné
prodloužit stíněným vodičem (stínění připojte na PE vodič z kotle). Maximální délku prodlužovacího
kabelu senzoru teploty je nutné odzkoušet v použitém zapojení a konkrétních pracovních podmínkách.
(Neměla by překročit 15m). Kromě toho lze GSM-DIN3 využít i jako malou zabezpečovací ústřednu.
Základní zapojení komunikátoru GSM-DIN3
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Příklad 1: ovládání (zapnutí a vypnutí) kotle GSM signálem (Re1)

Sen-GV1-GV2

Re1-Re2-N-L
PE
FU1AF

Příklad 2: ovládání kotle termostatem (Re2)
b

r

senzor teploty

Sen-GV1-GV2

Re1-Re2-N-L
PE
FU1AF

Příklad 3: ovládání kotle GSM signálem (Re1) a termostatem (Re2)
b

r

senzor teploty

Sen-GV1-GV2
ZT

Re1-Re2-N-L
PE
FU1AF

Legenda :
GSM-DIN3 : GSM komunikátor
L-N : napájení komunikátoru (FU1AF)
Sen : připojení senzoru teploty (pro termostat)
TT-FB/ESH21-Krn

Re1 : relé nakonfigurováno pro GSM signál
Re2 : relé nakonfigurováno pro termostat
ZT : externí protimrazový termostat
PT : externí prostorový termostat
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Příklad 4: ovládání kotle s prostorovým termostatem s možností řízení
GSM signálem (Re1) – řízení prostorového termostatu telefonem

Sen-GV1-GV2

Re1-Re2-N-L
PE
FU1AF

Příklad 5: ovládání kotle protimrazovým termostatem (Re2) a zapínání
standardního prostorového termostatu GSM signálem (Re1)
b

r

senzor teploty

Sen-GV1-GV2

Re1-Re2-N-L
PE
FU1AF

Legenda :
Příklad 1 : zapnutí a vypnutí kotle GSM signálem (kotel po zapnutí pracuje jen na kotlový termostat)
Příklad 2 : zapnutí a vypnutí kotle termostatem z GSM komunikátoru (možnost nastavení diference)
Příklad 3 : zapnutí a vypnutí kotle termostatem z GSM komunikátoru s možností vypnutí a zapnutí
termostatu GSM signálem. Kotel (objekt) s externím protimrazovým termostatem „ZT“.
Příklad 4 : ovládání kotle prostorovým termostatem PT se vstupem pro ovládání telefonem
(např. Honeywell CM67, Siemens REV300, Siemens REV34 a další)
Příklad 5 : ovládání kotle standardním prostorovým termostatem „PT“ (230Vac) s možností vypnutí
a zapnutí termostatu GSM signálem a s možností využití termostatem z GSM
komunikátoru jako protimrazového.
Schémata platí pouze pro tuto konfiguraci komunikátoru GSM-DIN3 :
R1 = ovládání prozvoněním / R2 = aktivován termostat / Sen = připojen senzor teploty Dallas

TT-FB/ESH21-Krn
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Nastavení komunikátoru GSM-DIN3
Nastavení je popsáno v návodu komunikátoru GSM-DIN3 výrobce. Pro nastavení komunikátoru s kotlem
můžete využít níže popsaný postup. Jako první si stáhněte ze stránek výrobce program „DIN3config“ a
nainstalujte běžnými postupy pro instalaci ve Windows.

Stáhněte si od výrobce www.flajzar.cz program „DIN3config“ (pro WinXP - Win7 (32b i 64b).

Uložte si soubor do předem připravené složky a spusťte instalaci.

Ke spuštění instalace a k jejímu pokračování potřebujete práva administrátora. Pokud je nemáte,
volejte správce svého PC. Dále pokračujte podle průvodce instalace programu.

TT-FB/ESH21-Krn

- 12 -

Bosch Termotechnika s.r.o.

ACCS_DPTE

TT-FB/ESH21-Krn

M8738126781 - 8738126781_00

- 13 -

Bosch Termotechnika s.r.o.

ACCS_DPTE

M8738126781 - 8738126781_00

Před spuštěním samotného programu spusťte instalaci ovladače (spusťte „Drivers_installer.exe“) nebo
rozbalte jeden ze „CDM 2.08.24 WHQL Certified_x...zip“ souborů (podle vašeho OS) třeba do složky
drivers a zadejte Windows cestu pro nainstalování potřebného ovladače při připojení komunikátoru
USB kabelem. V případě neshody kontaktujte výrobce komunikátoru. Používejte aktuální ovladače.

Po připojení komunikátoru a spuštění programu se objeví tabulka pro vepsání vstupního hesla. Heslo
je pro první spuštění číslo „1234“ a lze ho změnit uživatelem. Po té se objeví okno programu
„DIN3config“ a můžete přistoupit k nastavení komunikátoru. Před nastavením prostudujte i návod
výrobce k programu a komunikátoru. Následná nastavení jsou důležitá pro ovládání kotle.
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4

5

2

1
6
7
8

9

10

12

11

13

1.- nastavení telefonních čísel (i s předvolbou), která mohou ovládat kotel
2.- jméno Vašeho komunikátoru, kterým se bude hlásit (možno změnit)
3.- povolení ovládání výstupu č.1 (relé Re1) pro ovládání telefonem (jen 2x prozvonit !!)
4.- povolení telefonního čísla, na které se budou odesílat servisní hlášky
5.- nastavení hesla pro spuštění programu „DIN3config“ (možno změnit)
6.- nastavení textových SMS zpráv pro potvrzení stavu relé Re1(zaslání přednastaveného textu SMS)
7.- nastavení volání (prozvonění) pro potvrzení stavu relé Re1 (jen když RE1 zapnulo = 3x prozvonění)
8.- zadání časovače pro sepnuté relé Re1 (00:00:00 znamená trvalé sepnutí a trvalé vypnutí)
9.- nastavení požadované teploty termostatu (horní-max. a dolní-min. / rozdíl teplot je diference termostatu)
10.- nastavení (přiřazení) relé Re2 pro funkci termostatu
11.- nastavení funkce termostatu pro „Topeni“ (při poklesu teploty pod „Dolní mez“ relé Re2 zapne kontakt)
12.- nastavení požadovaných servisních hlášek (viz. bod 4). Povolení funkce „Výpadek napětí“ současně
znamená povolení informace o zablokování kotle vysokou teplotou (vypnul blokační termostat).
13.- tlačítko pro uložení Vašeho nastavení do komunikátoru (nastavení je nutno uložit do komunikátoru)
TT-FB/ESH21-Krn
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Uživatel si může zvolit ze tří možných jazyků a o uložení nastavení do komunikátoru je informován
hláškou programu. Po té můžeme nastavení odzkoušet a komunikátor odpojit od PC.
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