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Nástěnný teplovodní elektrokotel
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Změna vyhrazena!

Pro odbornou firmu 4/2019
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Popis výrobku
Elektrokotel je vhodný jak do domu, tak bytu. Vyznačuje se moderním designem, pokročilou řídicí
jednotkou, kompaktními rozměry a nízkou hmotností. Výrobek je zařazen do třídy energetické účinnosti
D dle nařízení EU č. 811/2013, č.812/2013, č.813/2013 a č.814/2013, kterými se doplňuje směrnice
2010/30/EU.
Kotel může být připojen na uzavřené topné systémy. Průmyslové použití k výrobě tepla pro
technologické procesy je vyloučeno.
Kotel se smí používat výhradně k ohřevu otopné vody a k nepřímé přípravě teplé užitkové vody.
Je určen k instalaci v systémech ústředního vytápění jednogeneračních a vícegeračních rodinných
domů, bytů a podobných objektů.
Hlavní funkce:




Hlavní zdroj vytápění (vhodný i pro podlahové vytápění)
Příprava TUV v nepřímo ohřívaném zásobníku
Záložní zdroj (např. pro tepelné čerpadlo, kotel na tuhé paliva…)

Tronic Heat 3000

Neobsahuje oběhové čerpadlo a expanzní nádobu. Je vhodný jako druhý zdroj
tepla např. k tepelnému čerpadlu nebo záložní zdroj.

Tronic Heat 3500 Dodáván včetně energeticky úsporného oběhového čerpadla
(automatický provoz, odvzdušnění čerpadla, program proti zablokování a řízení na
Tronic Heat 3500
konstantní tlak) a 7litrové expanzní nádoby. Vhodný jako hlavní zdroj tepla i jako
druhý zdroj tepla např. k tepelnému čerpadlu nebo záložní zdroj.
Obě varianty provedení kotle obsahují automatický odvzdušňovací ventil, pojistný ventil, manometr a
hlídání minimálního tlaku.
Silová relé je možné v případě potřeby jednotlivě a snadno vyměnit, není zapotřebí měnit celou řídící
desku a jedná se tak o snazší a levnější údržbu.
Topné tyče jsou montovány pouze ve spodní části kotle, včetně elektrického připojení.
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Konstrukční provedení kotle Tronic Heat 3500, výkonová řada 4-12 kW

Konstrukční provedení kotle Tronic Heat 3500, výkonová řada 15-24 kW

Typový štítek je umístěn na vrchní straně opláštění a obsahuje tyto údaje:
 Typ kotle
 Výkon
 Výrobní číslo
 Datum výroby (FD)
 Údaje o schválení
 Štítek ErP
Všechny komponenty kotle jsou servisně přístupné zepředu.
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Technické údaje
MJ

18

24

[kW]

3,96

5,94

8,91

11,88

14,85

17,82

23,76

Celkový maximální příkon

[kW]

4,1

6,1

9,1

12,1

15,1

18,1

24,1

D

D

Topné tyče
Počet výkonových stupňů
Řazení spirál topných tyčí
Počet silových relé
Síťové napětí

6

Velikost kotle (výkon)
9
12
15

Tepelný výkon
Energetická třída

4

-

D

D

D

[ks x kW]

1x4

1x6

1x9

[kW]

3
3x1,3

3
3x2

3
3x3

[ks]

3

3

3

1x12 1x9 + 1x6

D

D

2x9

2x12

3
3x4

6
3x3 + 3x2

6
6x3

6
6x4

3

6

6

6

3x400/230(-10/+6)

[Vac]

Jmenovitý proud (pro 3x400/230 Vac)

[A]

5,8

8,7

13,1

17,4

21,8

26,1

34,8

Požadovaný jistič před kotlem

[A]

10

10

16

20

25

32

40

Minimální průřezy přívodních kabelů

1)

Síťové napětí

2

[mm ]

5(4)2,5 5(4)x2,5 5(4)x2,5 5(4)x4

Požadovaný jistič před kotlem

[A]

5(4)x6 5(4)x10

230 (-10/+6)

[Vac]

Jmenovitý proud (pro 1x230 Vac)

5(4)x6

17,4

26,1

39,2

52,2

-

-

-

[A]

20

32

50(40)

63

-

-

[mm2]

3x4

3x6

3x10

3x16

-

-

-

Typ vypínače v kotli

[A]

63

63

63

63

63

63

63

Elektrické krytí

[IP]

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

IP40

[l]

3,7

3,7

3,7

3,7

6,4

6,4

6,4

Minimální průřezy přívodních kabelů1)

Objem vody
Svorky pro ON/OFF termostat

-

24Vdc

24Vdc

24Vdc

24Vdc

24Vdc

Maximálně přípustný provozní tlak

[bar]

3

3

3

3

3

3

3

Minimální průtok

[l/h]

56

86

130

172

86

130

172

Minimální provozní tlak

[bar]

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Maximální teplota otopné vody

[°C]

85

85

85

85

85

85

85
7

2)

24Vdc 24Vdc

[l]

7

7

7

7

7

7

Pojistný ventil 1/2”

[bar]

3

3

3

3

3

3

3

Přípojka výstupu z kotle (vnější závit)

palce

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

Přípojka zpátečky (vnější závit)

palce

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

G3/4

[kg]

17

17

17

17

22

22

22

Tlaková expanzní nádrž

Hmotnost kotle bez vody
Šířka x výška x hloubka x váha pro Tronic
Heat 3000
Šířka x výška x hloubka x váha pro Tronic
Heat 3500

[mm, kg]

330x712x193x17,8

416x712x193x21,5

[mm, kg]

330x712x273x24,4

416x712x300x28

1) Dimenzování podle místních předpisů, délky vedení a druhu instalace kabelů
2) Platné pouze pro kotel Tronic Heat 3500
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Pevnost elektrického propojení
Při uvedení kotle do provozu a pravidelných servisních prohlídkách je nutné provést mimo jiných úkonů
i kontrolu mechanické pevnosti elektrického propojení a zajištění minimálních přechodových odporů
spojů.


Zkontrolujte dotažení všech šroubových spojů



Zkontrolujte, že nelze snadno vytáhnout z konektorů silových relé konektory pracovních vodičů od
hlavního vypínače



Zkontrolujte, že nelze snadno vytáhnout z konektoru relé konektory vodičů topných tyčí



Zkontrolujte, že nelze snadno vytáhnout z konektoru relé konektory vodičů ovládání relé



Zkontrolujte, že nelze snadno vytáhnout z konektoru relé konektory vodičů z blokačního
termostatu a spínače tlaku vody

Velký přechodový odpor spojů vodičů topných tyčí, ovládání silových relé, blokačního termostatu a
spínače tlaku vody mohou způsobit funkční nespolehlivost nebo i nefunkčnost kotle.
Velký přechodový odpor spojů pracovních vodičů od hlavního vypínače a silovými relé může
způsobit nejen nefunkčnost kotle (závada Er02 - aktivace blokačního termostatu), ale může dojít
i k nevratnému poškození silového relé.
Pokud jde konektor vodiče z konektoru relé snadno vytáhnout/ snadno zasunout, upravte těsnost
konektoru vhodným nářadím tak, aby spojovací síla byla 40-50 N. V případě potřeby konektor vyměňte.
V nabídce ND je sada vodičů s nalisovanými konektory (obj. číslo 8738104737).

V případě potřeby upravte těsnost
konektoru vhodným nářadím tak, aby
spojovací síla byla 40-50 N

Při výměně konektoru je nutné použít lisovací kleště
na izolované fastony. V nabídce ND je sada vodičů s
nalisovanými konektory

Pracovní vodiče k silovým relé jsou osazeny konektory - Faston krimpovací izolovaný 6.3x0.8mm, pro
průřez vodiče 4-6 mm².
Vodiče ovládání silových relé, blokačního termostatu a spínače tlaku vody jsou osazeny konektory Faston krimpovací izolovaný 6.3x0.8mm, pro průřez vodiče 1,5-2,5 mm².
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Software elektroniky - aktualizace
verze C4 - byla použita při uvedení výrobku na trh FD≥657 (září 2016)
verze C5 - od FD≥753 (květen 2017)
verze C6 - od FD≥759 (listopad 2017)
verze C7 - používá se od FD≥859 (listopad 2018)
Upozornění
SW verze C4 / C5 / C6 může způsobovat v závislosti na provozních podmínkách cyklování kotle během
provozu, což snižuje životnost elektronických součástí (relé). K tomu může například dojít, pokud je
výkon kotle předimenzován, vlivem nadřazené regulace (např. nevhodné umístění prostorového
termostatu), systém pracuje s vysokým hydraulickým odporem apod.
Doporučujeme přehrát verze C4 / C5 / C6 na verzi C7.
SW verze C7 podporuje pomalý náběh PID a ekvitermní regulace po sepnutí prostorového
termostatu a je plně optimalizována pro maximální počet sepnutí/ životnost silových relé.
Aktualizace SW na verzi C7 je možná třemi způsoby a to pomocí:
1. modulu EKR
2. modulu GSM
3. převodníku BoschELBConverter, který je v nabídce příslušenství pod obj. číslem 8738106680
Software je součástí programu BoschELBSetting a při první aktualizaci vyžaduje program nastavení
cesty ke zdrojovému souboru (select the source file of elb program to uploading - vyberte zdrojový
soubor programu elb pro nahrávání). Umístění zdrojového souboru v systému Windows 7/10 C:\Program Files (x86)\Bosch\BoschELBSetting\Firmware.
Program BoschELBSetting včetně příručky je k dispozici na níže uvedeném odkazu, příručka je
umístěna i v instalační složce programu BoschELBSetting.
www.dakon.cz/pro-servisni-mechaniky/
Pro aktualizaci proveďte následující kroky:
1. Aktualizace na nejnovější software
2. Nastavení SE90 = 1 (zpět na tovární nastavení)
3. Nastavení uživatelských a servisních parametrů dle potřeby uživatele/ daného systému
(včetně nastavení počtu topných tyčí dle výkonové řady kotle)
Pokud nelze z nějakého důvodů provést aktualizaci softwaru, zvolte pro optimalizaci nastavení kotle
následující nastavení:
1. Vstupte do servisního nastavení (SE)
2. Parametr SE91 = 24 (vstupní kód do výrobního nastavení)
3. Nastavení parametru SE93 = 60 (rychlost spínání silových relé/ stupňů výkonů ve vteřinách)
Všechny parametry jsou z výroby přednastaveny, případné změny je možné provést podle potřeby
daného topného systému.
V případě potřeby kontaktujte servisní podporu:
servis@dakon.cz
tel: 261 300 200, 554 694 121-3, 150
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Ovládání kotle
Po zapnutí napájecího napětí se na displeji jako běžící text zobrazí BOSCH, verze programu elektroniky
(např. C6) a následně elektronika začne pracovat podle předem nastavených parametrů a aktuálního
stavu daného systému. Pokud není po dobu 15-ti vteřin stisknuto žádné tlačítko, displej se vrátí do
základního zobrazení. V základním zobrazení se asi po minutě sníží jas displeje dle nastavení hodnoty
v parametru PA09.
[1] Provoz UT
[2] Kontrolka HDO - Dálkové ovládání (blokování)
[3] Displej pro zobrazení teplot a parametrů
[4] Kontrolka chodu čerpadla UT
[5] Provoz TUV/ Provoz záložní zdroj
[6] Tlačítko pro zvyšování hodnoty
[7] Tlačítko pro výběr, potvrzení hodnoty
[8] Tlačítko pro snižování hodnoty
[6]+[7] Stisk v uvedeném pořadí - zobrazení teplot
jednotlivých senzorů
[7]+[8] Současný stisk po dobu 10 vteřin - reset
elektroniky
[7] Stisk po dobu 5 vteřin - vstup do režimu provozních
parametrů (PA00 – PA09)
[8]+[6] Současný stisk po dobu 7 vteřin - vstup do
režimu servisních parametrů (SE00 – SE99)

Obr. Ovládací panel

Základní zobrazení displeje je teplota topné vody. Stiskem tlačitka

je možné zobrazit:

Nastavení teploty topné vody.
Symbol
začne blikat, změna se provede stiskem tlačitek nebo . Stiskem tlačítka
se
nastavená hodnota uloží. Nastavení požadované teploty -- znamená dočasné vypnutí funkce, v
tomto nastavení je v provozu protizámrazová funkce (pokud je aktivována).
Nastavení teploty TUV/ minimální teploty v prostoru (podle nastavení parametru SE09)
Symbol
začne blikat, změna se provede stiskem tlačitek nebo . Stiskem tlačítka
se
nastavená hodnota uloží. Nastavení požadované teploty -- znamená dočasné vypnutí funkce.
Nastavení přepínací teploty záložního zdroje (pokud je instalován a aktivován provoz kotle jako
záložní zdroj topného systému).
Symbol
začne blikat, změna se provede stiskem tlačitek nebo . Stiskem tlačítka
se
nastavená hodnota uloží. Nastavení požadované teploty -- znamená dočasné vypnutí funkce.
Aktualní výkon kotle pomocí schematického zobrazení počtu topných tyčí v provozu.
Zobrazení výkonu kotle je symbolické a odpovídá počtu sepnutých topných tyčí.
Zobrazení Popis

Obr. Ilustrace zobrazení výkonu kotle
Dalším stiskem tlačítka

se opakuje zobrazení výše uvedených parametrů.
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Zobrazení teplot na senzorech
Stisk tlačítka a následně tlačítka
. Při vyvolání zobrazení teplot se na displeji zobrazují teploty
všech senzorů (i z doplňkových modulů). Nejdříve se jako běžící text zobrazí označení senzoru a
následně aktuální teplota. Postupné zobrazování hodnot nelze přerušit, po zobrazení posledního údaje
se opětovně zobrazí provozní zobrazení.
Zobrazení bez přídavných modulů (EKR, GSM)
SEn1 - teplota otopné vody
SEn2 - teplota v přídavném čidle (TUV, ZZ, ...)
Zobrazení ve spojení s modulem KASK
Modul KASK není s řídící jednotkou kotle propojen datovým kabelem, zobrazení na displeji kotle je
totožné jako bez přídavných modulů.
Zobrazení na dispeleji modulu KASK
SEn1 - teplota výstupní vody kaskády
SEn2 - teplota na venkovním čidle
Zobrazení ve spojení s modulem EKR
SEn1 - teplota otopné vody
SEn2 - teplota v přídavném čidle (TUV, ZZ, ...)
EHr1 - teplota na venkovním čidle
EHr2 - teplota na přídavném čidle 2
EHr3 - napětí na vstupu 0-10 V
Zobrazení ve spojení s modulem GSM
SEn1 - teplota otopne vody - Sen1
SEn2 - teplota na přidavném čidle (TUV, ZZ, ...)- Sen2
6Sn1 - teplota na venkovnim čidle – GSM-Sen1 (ekvitermní regulace)
6Sn2 - teplota na přidavnem čidle – GSM-Sen2 (MINT)
6Sn3 - teplota na přidavnem čidle – GSM-Sen3 (prostorový termostat)
Reset elektroniky
Stisk tlačítek
kotle.

a

na cca.10 vteřin. Reset je možné provést i vypnutím a znovu zapnutím napájení
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Provozní parametry SW verze C7
Slouží k nastavení parametrů elektroniky obsluhou kotle.
Ovládání
Stisk tlačítka
po dobu 5 vteřin
Stisk tlačítek nebo
Stisk tlačítka
Stisk tlačítek nebo
Stisk tlačítka
Volba parametru -- a stisk tlačítka

Reakce
Vstup do provozních parametrů (střídavě bliká PA a číslo parametru)
Listování v provozních parametrech (výběr požadovaného parametru)
Zobrazení hodnoty parametru (zobrazená hodnota na displeji bliká)
Změna hodnoty parametru
Uložení změny hodnoty a návrat do volby parametrů
Ukončení provozních parametrů

Ukončení provozních parametrů lze i resetem elektroniky (stisk tlačítek

a

cca.10 vteřin).

Řídící jednotka se rovněž vrátí do základního zobrazení při nestisknutí tlačítek po dobu cca 1minuty.

Obr. Displej kotle
Par.
PA00

PA01

PA02

Seznam provozních parametrů verze C7
Volba prostorového termostatu (PT)
0 = bez prostorového termostatu
1 = provoz je řízen prostorovým termostatem
Nastavení doběhu čerpadla topení po vypnutí kotle prostorovým termostatem,
sazbou HDO nebo v protizámrazové funkci. Při řízení ohřevu pouze kotlovým
termostatem je čerpadlo po ukončení ohřevu v nepřetržitém provozu.
0
= bez doběhu
1-10 = doběh čerpadla 1 až 10 minut (dle nastavené hodnoty)
11 = trvalý chod čerpadla
Nastavení výkonu kotle - maximální počet topných tyčí v provozu
1- 3 pro kotel s jedním topným tělesem (4-12 kW)
1- 6 pro kotel se dvěma topnými tělesy (15-24 kW)

Výrobní
nastavení
0

3

max.

PA03

Volba typu regulace
0 = kotlový termostat, požadavek na provoz je řízen bez regulace výkonu
1 = adaptivní, viz popis regulace. Musí být připojen prostorový termostat
2 = PID, viz popis regulace. Může spolupracovat i s prostorovým termostatem
3 = ekvitermní, možnost nastavení jen při použití přídavného modulu EKR,
GSM nebo KASK
4 = 0-10V, možnost nastavení při použití přídavného modulu EKR

2

PA04

Nastavení možnosti ovládání kotle při použití modulu GSM
0 = jen monitorování provozu (čtení)
1 = monitorování a dálkové ovládání přes GSM povoleno

0

PA05

Pokud PA03=3 - nastavení paralelního posuvu ekvitermní křivky -9 +10°C
Nastavením je možné změnit teplotu topné vody, jestliže je teplota dle
ekvitermní křivky nevyhovující (paralerní posuv křivky)

0

PA09

Nastavení podsvícení displeje v klidovém stavu 10 ÷ 99 (ke snížení svitu dojde
po neaktivaci tlačítek cca 1 min)

20

--

Ukončení nastavení provozních parametrů - stiskněte tlačítko

-
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Servisní parametry SW verze C7
Slouží k nastavení řídící elektroniky dle požadavku daného topného systému a potřeb provozovatele.
Ovládání
Stisk tlačítek a po dobu 7 vteřin
Stisk tlačítek nebo
Stisk tlačítka
Stisk tlačítek nebo
Stisk tlačítka
Volba parametru -- a stisk tlačítka

Reakce
Vstup do servisních parametrů (střídavě bliká SE a číslo parametru)
Listování v servisních parametrech (výběr požadovaného parametru)
Zobrazení hodnoty parametru (zobrazená hodnota na displeji bliká)
Změna hodnoty parametru
Uložení změny hodnoty a návrat do volby parametrů
Ukončení servisních parametrů

Ukončení provozních parametrů lze i resetem elektroniky (stisk tlačítek

a

cca.10 vteřin).

Řídící jednotka se rovněž vrátí do základního zobrazení při nestisknutí tlačítek po dobu cca 1minuty.

Obr. Displej kotle
Par.
SE00
SE01

Seznam servisních parametrů verze C7
Zobrazení posledních 10-ti chronologicky zapisovaných poruchových stavů
kotle
Vymazání paměti poruch
= 1 ano, vymazat poruchy

Výrobní
nastavení
Pouze čtení
Jednorázová
reakce

SE02

Nastavení teploty topné vody pro ohřev TUV při řízení ohřevu teplotním
senzorem Sen2 (SE10=1)
0 = pevně nastavená teplota topné vody 80°C
1 = PID regulace (přesná regulace teploty topné vody 80°C a teploty TUV dle
požadavku)
= 10-30 Teplota topné vody se vypočítá z požadované teploty TUV navýšené
o nastavenou hodnotu (např. nastaveno 10, požadovaná teplota TUV 50°C,
teplota topné vody = 60°C)

12

SE03

Maximální nastavitelná teplota kotlové vody obsluhou kotle v režimu UT
= 30-85°C (dle nastavené hodnoty)

80

SE04

Hystereze teploty topné vody 3-15°C (po dosažení požadované teploty kotel
vypíná a zapíná při poklesu teploty o zde nastavenou hodnotu)

7

SE05

Pokud SE10=0 - nastavení maximální teploty topné vody ÚT
Pokud SE10=1 - nastavení max. teploty TUV nebo přepínací teploty ZZ
(záložního zdroje)
= 10-80°C (dle nastavené hodnoty)

70

SE06

Nastavení hystereze doplňkového senzoru Sen2 (teplotní senzor Sen2 na
konektoru B9-B10 při řízení ohřevu TUV, kotle jako ZZ - dle nastavení
parametru SE09)
Hystereze teploty TUV - při poklesu teploty v zásobníku o zadanou hodnotu
se zahájí ohřev TUV
Hystereze přepínací teploty záložního zdroje - při poklesu teploty pod
přepínací teplotu o zadanou hodnotu dojde k zapnutí kotle jako ZZ
= 3-15°C (dle nastavené hodnoty)

5
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Výrobní
nastavení

Par.

Seznam servisních parametrů verze C7

SE07

Ovládání kotle sazbou HDO (hromadné dálkové ovládání) - napětí na
konektoru A6/A7
0 = bez napětí, kotel není ovládán sazbou HDO
1 = pod napětím, kotel je ovládán sazbou HDO

0

SE08

Signalizace sepnutí ovládání HDO na displeji kotle
0 = LED nesvítí když signál HDO je i není
1 = LED svítí když je signál HDO
2 = LED svítí když není signál HDO

1

SE09

SE10

SE11

SE12

SE13

SE14

SE15

Nastavení přídavné funkce kotle
0 = přídavná funkce je vypnuta
1 = ohřev užitkové vody v externím zásobníku
2 = kotel jako záložní zdroj (ZZ) topného systému
3 = ochrana minimální teploty v prostoru MINT (musí být připojen teplotní
senzor Sen2 na konektoru B9-B10, aktivovaná protizámrazová funkce SE18 a
nastavené hodnoty v parametrech SE19-SE22)
4 = přídavný prostorový termostat (bez možnosti volby SE10 ÷ SE14)
Volba řízení TUV/ZZ kontaktem ON/OFF nebo teplotním senzorem Sen2
(konektor B9-B10)
0 = kontaktem ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
1 = doplňkovým teplotním senzorem Sen2
Pokud SE10=0 - volba kontaktu pro aktivaci přídavné funkce (konektor B9B10)
0 = požadavek na provoz TUV/ZZ je při rozepnutém kontaktu
1 = požadavek na provoz TUV/ZZ je při sepnutém kontaktu
Pokud SE10=1 -nastavení zobrazení displeje při provozu TUV/ZZ
0 = zobrazena teplota UT (teplota na SEN1)
1 = zobrazena teplota TUV /ZZ (teplota na senzoru SEN2 - konektor B9-B10)
Volba provozu čerpadla/3-cestného ventilu v režimu provozu TUV/ZZ
0 = konektor A3=0V, konektor A5=230V (relé Re1/off – relé Re2/on)
1 = konektor A3=230V, konektor A5=230V (relé Re1/on - relé Re2/on)
Nastavení zpoždění přepnutí relé elektroniky Re2 po ukončení požadavku
(konektor A4, A5 viz schema ovládání kotle - podle SE13).
Čas zpoždění aktivace poruchy Er11 - po ukončení ohřevu TUV je čerpadlo v
provozu dle nastaveného času a další stejný čas je v provozu po přepnutí relé
Re2/ 3-cestného ventilu. Po tuto dobu jsou silová relé topných tyčí mimo
provoz)
0 = bez zpoždění přepnutí relé elektroniky Re2 (bez doběhu doplňkového
čerpadla/ bez zpoždění přepnutí 3-cestného ventilu v provozu TUV/ZZ) a bez
zpoždění aktivace poruchy Er11 dle nastavené hodnoty
=5-60 vt. - zpoždění přepnutí relé elektroniky Re2 (doběh doplňkového
čerpadla/ zpoždění přepnutí 3-cestného ventilu v provozu TUV/ZZ dle
nastavené hodnoty) a zpoždění aktivace poruchy Er11 dle nastavené hodnoty
Pokud PA03=0 nebo 1 - nastavení max. rychlosti náběhu teploty ÚT pro
vypnutí výkonového stupně za 1 sekundu. V případě překročení maximální
rychlosti nárůstu teploty vody v kotli elektronika vypne provoz kotle. Při ustálení
rychlosti nárůstu teploty (pod parametr SE15) se elektronika pokouší opět kotel
spustit. Po 5-ti neúspěšných pokusech o spuštění zablokuje elektronika provoz
kotle (Er00).
= 5-15 °C (dle nastavené hodnoty)
Nastavená hodnota x 0,05 = skutečná max. hodnota nárůstu, v případně
výrobního nastavení 8 je max. rychlost náběhu teploty 0,4°C/sec (8x0,05)

0

1

1

1

1

60

8
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Par.

SE16

SE17

SE18

SE19

SE20

Seznam servisních parametrů verze C7
Kalibrace senzoru teploty kotle (Sen1). Kalibrací se stanoví chyba, se kterou
senzor měří a nastaví se tak, aby indikoval skutečnou hodnotu teploty v
daném bodě.
= -3 až+3°C (dle nastavené hodnoty)
Kalibrace senzoru teploty přídavné funkce (Sen2). Kalibrací se stanoví chyba,
se kterou senzor měří a nastaví se tak, aby indikoval skutečnou hodnotu
teploty v daném bodě.
= -3 až+3°C (dle nastavené hodnoty)
Protizámrazová funkce - chrání pouze kotel. Dodatečnou ochranu topného
systému je možno zvolit nastavením parametru SE09=3 (při použití
doplňkového teplotního senzoru na kontrolu teploty v nejchladnější místnosti Sen2 na konektoru B9-B10).
0 = protizámrazová funkce vypnuta
1 = protizámrazová funkce zapnuta
Teplota zapnutí provozu kotle v protizámrazové funkci. Při poklesu teploty
topné vody na senzoru Sen1 pod nastavenou hodnotu se zapne topení a
čerpadlo ÚT.
= 2-7 (dle nastavené hodnoty ve °C)
Teplota vypnutí kotle v protizámrazové funkci. Při nárůstu teploty topné vody
na senzoru Sen1 nad nastavenou hodnotu se vypne topení, čerpadlo ÚT je v
činnosti dle nastavení provozního parametru PA01.
= 3-10 (dle nastavené hodnoty °C)

Výrobní
nastavení
0

0

1

3

4

SE21

Nastavení protizámrazové funkce při vypnuté sazbě HDO.
0 = ne, při poklesu teploty na senzoru Sen1 pod nastavenou hodnotu v
parametru SE19 kotel nezapne
1 = ano, při poklesu teploty na senzoru Sen1 pod nastavenou hodnotu v
parametru SE19 kotel zapne

1

SE22

Nastavení zpoždění vypnutí kotle v protizámrazové funkci (od SW verze C6).
Při poklesu teploty topné vody pod 1°C se vypne kotel a nastane porucha
Er07. Nastavením hodnoty parametru SE22 je možné časově odložit vypnutí
kotle při poklesu teploty topné vody pod 1°C.
= 0 - 10 min. (dle nastavené hodnoty)

1

SE23

Zpoždění zapnutí kotle při sepnutí sazby HDO nebo při požadavku od
prostorového termostatu
= 0-30 vt. (dle nastavené hodnoty)

2

SE24

Nastavená hodnota určuje navýšení teploty kotlové vody proti nastavené
kotlové teplotě pro vyhlášení poruchy Er11 (např. vysoká teplota v kotli u
podlahového vytápění po ohřevu TUV)
0 = vypnuto
= 5-20 °C (dle nastavené hodnoty)

5

SE25

SE26

SE30
SE31
SE32

Výkon kotle (dle počtu počtu topných těles)
1 = nastavení pro výkon kotle 4-12 kW
2 = nastavení pro výkon kotle 15-24 kW
Vynulování počítadla. SE26 je viditelný pouze po překročení 200 000 sepnutí
silových relé. V případě závady Er10 proveďte výměnu silových relé a
vynulujte počítadlo.
0 = ponechání stávajících hodnot
1 = vynulování počítadla + chyba ER10 na displeji přestane blikat
Počet sepnutí silových relé (sto a deseti tisíce) – SE90=1 hodnotu nezmění
Počet sepnutí silových relé (tisíce a stovky) – SE90=1 hodnotu nezmění
Počet sepnutí silových relé (desítky a jednotky) – SE90=1 hodnotu nezmění

Dle
výkonové
řady kotle
Jednorázová
reakce
Pouze čtení
Pouze čtení
Pouze čtení
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Par.

Seznam servisních parametrů verze C7

Výrobní
nastavení

Dle zobrazení na displeji je možné určit, v jakém režimu provozu byl kotel v
čase poslední poruchy
n1 = vznik poruchy provozu UT (topení)
SE33
Pouze čtení
n2 = vznik poruchy v provozu TUV (ohřevu užitkové vody v exter. zásobníku)
n3 = vznik poruchy v provozu ZZ (záložního zdroje)
n4 = vznik poruchy v provozu MINT (ochrany minimální teploty v prostoru)
SE34 Teplota na senzoru SEN1 (kotle) v čase poslední poruchy
Teplota na doplňkovém senzoru SEN2 (TUV, ZZ, MINT) v čase poslední
SE35
poruchy
SE36 Rychlost náběhu teploty na senzoru SEN1 v čase poslední poruchy (viz SE15)
SE37 Verze programu/ firmware elektroniky kotle
SE38 Test funkce 3 cestného ventilu (sepne relé Re2 na cca 10 sec)

Pouze čtení
Pouze čtení
Pouze čtení
Pouze čtení
Jednorázová
reakce

SE40 ÷ SE89 - nastavení je možné po připojení přídavných modulů KASK, EKR, GSM. Popis je uveden
v technické dokumentaci daného modulu.

Výrobní
nastavení

Par.

Seznam servisních parametrů - SW elektroniky kotle C7

SE90

Nastavení výrobních hodnot parametrů
0 = ponechání stávajících hodnot
1 = hodnoty výrobního nastavení
Po aktivaci se všechny hodnoty provozních a servisních parametrů přenastaví
do továrního nastavení, hodnoty je potřebné nastavit dle požadavku daného
topného systému, včetně parametrů SE25 a PA02 (výkon kotle)
Hodnoty počítadla spínání relé se nezmění (SE-30, SE-31, SE-32).

0

SE91

Vstupní kód pro výrob. nastavení (parametry SE92÷SE9A/1=počítadlo sil. relé)

xx

SE97

Rychlost náběhu teploty na senzoru SEN1 ≥ než nastavená hodnota „20“ x
0,05 (=1). Jestliže je při daném nastavení překročena teplota o 1°C/sec → Er00

20

SE91 ÷ SE99 - parametry nastavené technickým oddělením výrobce kotle. Parametry jsou zabezpečeny
přístupovým kódem – bez zadání kódu nelze nastavené hodnoty parametrů zobrazit/ měnit. V případě
potřeby kontaktujte servisní oddělení výrobce.
--

Ukončení nastavení servisních parametrů - stiskněte tlačítko

-
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Poruchová hlášení kotle SW verze C7
Zobrazení Popis poruchy
Dochází k resetu elektroniky bez
Není
zobrazena zásahu obsluhy kotle
Absence hodnot paměti po
FF
aktualizaci firmware

Stav kotle/ odstranění poruchy
Pokles napětí na přívodním kabelu ke kotli (na
pojistce v kotli je napětí cca ≤ 210V)
Provézt reset elektroniky
Kontrola postupu aktualizace
Kotel vypne topení (topný výkon), čerpadlo jede
podle signálu (PT; Tb, SEN2) a s doběhem cca 1
minuta
Odstraňte příčinu omezení průtoku topné vody
kotlem

Er00

Rychlost nárůstu teploty na
senzoru Sen1 je větší než 1°C/sec
(20 x 0,05 = 1°C/sec) viz SE97

Er01

Jede čerpadlo a kotel vypne a počká, až klesne
teplota kotle pod nastavenou hodnotu
Vysoká teplota kotle (Sen1 > 93°C) Odstraňte příčinu omezení průtoku topné vody
kotlem

Er02

Kotel nepracuje do UT ani do TUV. Pokud tato
chyba vznikne za provozu kotle (UT nebo TUV),
vypne kotel a čerpadlo po doběhu 1 minuta (ZZ
mode = čerpadlo zapnuto)
Odstraňte příčinu omezení průtoku topné vody
kotlem. Doplňte vodu do topného systému

STV – BT = vypnuto

Er03

Aktivace STB = vypnutí hlavního
vypínače kotle
Senzor Sen1 (UT) - přerušený

Kotel nepracuje ani do UT ani do TUV/ ZZ
Kontrola kabeláže, senzoru/ výměna

Er04

Senzor Sen1 (UT) - zkrat

Kotel nepracuje ani do UT ani do TUV / ZZ
Kontrola kabeláže, senzoru/ výměna

Er05

Senzor Sen2 – (TUV/ZZ/MINT) přerušený

Kotel pracuje do UT, ale do TUV / ZZ / MINT
nepracuje (indikuje poruchu)
Kontrola kabeláže, senzoru/ výměna

Er06

Senzor Sen2 – (TUV/ZZ/MINT) zkrat

Reaguje na požadavek UT, ale nereaguje na
požadavek TUV / ZZ / MINT -indikuje poruchu
Kontrola kabeláže, senzoru/ výměna

Er07

Zamrznutí v případě nastavení par. Kotel i čerpadlo se vypne a čeká na nárůst
SE18 = 1 (teplota nižší jak 1°C)
teploty nad cca 1°C
Rozmrazte kotel nad minimální teplotu 3°C.

Er08

Zamrznutí TUV / ZZ v případě, že
SE10=1 (teplota Sen2 nižší jak
0°C)

Er09

Nízké napájecí napětí elektroniky

Er10

Er11

Er12

Kotel pracuje do UT, ale netopí do TUV/ZZ
(indikuje poruchu a čeká na zvýšení teploty na
Sen2 nad hodnotu v par. SE19)
Rozmrazte zásobník nad minimální teplotu 1°C

Vypnutí provozu kotle a reset elektroniky
Zkontrolujte napájecí zdroj elektroniky
Indikace doporučení pro silová relé Kotel je v provozu (není omezen provoz kotle)
- hodnota 200 000 v počítadle cyklů Vyměňte silová relé a vynulujte počítadlo (SE26)
silových relé
Teplota topné vody je vyšší než
nastavená + SE24
Vysoký narůst teploty v kotli (Sen1)
Na kotli (Sen1) je vyšší teplota než
je SE03+5°C i když není
požadavek na topení při nastavení
PA00=1

Reset elektroniky

Vypnutí topných tyčí + spuštění čerpadla ÚT
Odstraňte příčinu omezeni průtoku topné vody.
Počkejte na vyrovnání teplot.
Vypnutí topných tyčí + spuštění čerpadla ÚT
Počkejte na vyrovnání teplot
Zjistěte stav silových relé/ vadné vyměňte

Stisk tlačítek
a
na cca. 10 vteřin
Vypnutí a znovu zapnutí napájení kotle
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Zobrazení Popis poruchy
Er40
Není zapojen přídavný modul pro ekvitermní regulaci
Er50
Není zapojen přídavný modul pro externí blokování výkonu
Er60
Není zapojen přídavný modul pro externí ovládání přípravy TUV
Er70
Není zapojen přídavný modul pro ovládání napětím 0-10 V
Er80
Není zapojen přídavný modul pro ovládání mobilním telefonem GSM
Vadné senzory přídavných modulů
EKR = Er43 / 44 Sen1, Er45 / 46 Sen2 (= přerušený / = zkrat)
GSM = Er83 / 84 Sen1 , Er85 / 86 Sen2 , Er87 / 88 Sen3 (= přerušený / = zkrat)
Er00 – pokud po vzniku poruchy není po dobu cca 1 min. nárůst teploty větší jak nastavený
(SE15), kotel opětovně najede, nejvíce však 5x za sebou v 1 hodině (po 24 hodinách se počítadlo
nuluje). Potom se zablokuje kotel a je nutné provézt reset kotle.
Er01 ÷ Er04, Er07, Er11 - vznik poruchy vypne kotel, cca 5sec po ztrátě poruchy kotel opět
najede.
Ostatní poruchy - kotel pracuje do topení a kód vzniklé poruchy problikává na displeji.

Reset elektroniky

Stisk tlačítek
a
na cca. 10 vteřin
Vypnutí a znovu zapnutí napájení kotle
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Elektrické schémata

Obr. Schéma ovládání kotle Heat Tronic 3000/3500 (4-12 kW), 1x 230Vac
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Obr. Schéma ovládání kotle Heat Tronic 3000/3500 (4-12 kW), 3x 400/230Vac
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Obr. Schéma ovládání kotle Heat Tronic 3000/3500 (15-24 kW), 3x 400/230Vac
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Popis elektroniky kotle

Obr. Elektronika kotle
[1]

A1 = fáze 230 VAC
A2 = fáze 230 VAC
[2] A3 = fáze 230 VAC - výstup čerpadlo kotle
[3] A4 = fáze 230 VAC - výstup zapínací kontakt (externí čerpadlo/ 3-cestný ventil)
A5 = fáze 230 VAC - výstup rozpínací kontakt (externí čerpadlo/ 3-cestný ventil)
[4] A6 = fáze 230 VAC - dálkové ovládání; externí blokování; sazba HDO
A7 = nula 230 VAC - dálkové ovládání; externí blokování; sazba HDO
[5] A8 = nula 230 VAC
A9 = nula 230 VAC
A10 = nula 230 VAC
[6] C0 = +24 VDC - ovládání cívek silových relé (Rc1 - Rc6)
C1 ÷ C6 = -24 VDC - ovládání cívek silových relé (Rc1 - Rc6)
C7 = -24 VDC
[7] B9 = SEN2 externí senzor/ kontaktní termostat (TUV/ Záložní zdroj/ MINT); 3,3VDC
B10 = SEN2 externí senzor/ kontaktní termostat (TUV/ Záložní zdroj/ MINT); 3,3VDC
[8] B7 = SEN1 senzor UT; 3,3VDC
B8 = SEN1 senzor UT; 3,3VDC
[9] B5 = +24 VDC - kontakt prostorového termostatu
B6 = +24 VDC - kontakt prostorového termostatu
[10] B1 = -24 VDC - napájení elektroniky; vyrážecí cívka hlavního vypínače
B2 = +24 VDC - napájení elektroniky
B3 = +24 VDC - blokační termostat (BT)
B4 = +24 VDC - spínač tlaku vody (STV)
[11] D1 = připojení doplňkového příslušenství; programování
D1.1 – +24VDC napájení externích modulů
D1.2 – Komunikace s ext. zařízeními / programování
D1.3 – Komunikace s ext. zařízeními / programování
D1.4 – -24VDC napájení externích modulů
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Připojení prostorového termostatu

[1] Prostorový termostat
Pro ovládání kotle prostorovým termostatem je nutné nastavit provozní parametr PA00=1

Ovládání kotle sazbou HDO (nulovým vodičem):

[1] Bezpotenciální spínací kontakt relé spínaného signálem HDO
Pro ovládání kotle sazbou HDO je nutné nastavit servisní parametr SE07=1.
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Ovládání kotle sazbou HDO (fázovým vodičem)

[1] Bezpotenciální spínací kontakt relé spínaného signálem HDO
Pro ovládání kotle sazbou HDO je nutné nastavit servisní parametr SE07=1.

Externí blokování kotle a ovládání sazbou HDO nulovým vodičem

[1] Bezpotenciální spínací kontakt relé spínaného signálem HDO
[2] Externi kontakt blokování kotle
Pro ovládání kotle sazbou HDO je nutné nastavit servisní parametr SE07=1.
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Ovládání kotle sazbou HDO (externím nulovým vodičem)

Pro ovládání kotle sazbou HDO je nutné nastavit servisní parametr SE07=1.

Ovládání kotle sazbou HDO (externím napětím)

Pro ovládání kotle sazbou HDO je nutné nastavit servisní parametr SE07=1.
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Ovládání kotle bez sazby HDO a bez externího blokování

Pro ovládání kotle bez sazby HDO je nutné nastavit servisní parametr SE07=0.

Možnosti nastavení servisních parametrů ovládání sazbou HDO


SE07 - Ovládání kotle sazbou HDO
=0 - kotel není ovládán sazbou HDO (bez napětí na konektoru A6/A7)
=1 - kotel je ovládán sazbou HDO (napětí na konektoru A6/A7)



SE08 - Funkce kontrolky zapnuté sazby
=0 - nesvítí když signál HDO je i není
=1 - svítí když je signál
=2 - svítí když není signál
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Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) senzorem teploty nebo kontaktem
termostatu TUV a ventilem řízeným zapínacím nebo přepínacím kontaktem.

M1 Ventil řízený zapínacím kontaktem (např. servopohon Honeywell VC4613 – součást sady
externího připojení)
M2 Ventil řízený přepínacím kontaktem
[1] Termostat TUV (ON/OFF)
[2] Senzor TUV

Řízení ohřevu teplé užitkové vody (TUV) samostatným čerpadlem (+ zpětná
klapka)

M1 Čerpadlo topení
M2 Čerpadlo TUV
[1] Termostat TUV
[2] Senzor TUV
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Možnosti nastavení servisních parametrů ohřevu TUV:



SE09=1 - nastaven ohřev TUV
SE02 - nastavení teploty topné vody při řízení ohřevu TUV teplotním senzorem Sen2 (SE10=1)
=0 - pevně nastavená teplota topné vody 85°C
=1 - PID regulace (přesná regulace teploty topné vody 85°C a teploty TUV dle požadavku)
=10-30 Teplota topné vody se vypočítá z požadované teploty TUV navýšené o nastavenou hodnotu
(např. nastaveno 10, požadovaná teplota TUV 50°C, teplota topné vody = 60°C).
Při řízení ohřevu TUV kontaktním termostatem (SE10=0) teplotu topné vody pro ohřev TUV určuje
hodnota nastavená v parametru SE05
 SE05
→ v případě použití kontaktního termostatu nastavená hodnota určuje teplotu topné vody pro ohřev
TUV (volba kontaktního termostatu - SE10=0)
→ v případě použití teplotního senzoru nastavená hodnota určuje maximální teplotu TUV (volba
teplotního senzoru SEN2 - SE10=1)
 SE06 - hystereze udržování požadované teploty TUV (pouze při řízení ohřevu TUV teplotním
senzorem Sen2)
=3-15°C (dle nastavené hodnoty)
 SE10 - volba řízení ohřevu TUV teplotním senzorem nebo kontaktním termostatem
=0 - kontaktní termostat
=1 - teplotní senzor
 SE11 - při řízení ohřevu kontaktním termostatem je možné nastavit, zda je požadavek na ohřev
TUV při sepnutém nebo rozepnutém kontaktu termostatu TUV
=0 - požadavek na ohřev TUV při rozepnutém kontaktu
=1 - požadavek na ohřev TUV při sepnutém kontaktu
 SE12 - možnost nastavení, jaká teplota se bude při provozu TUV na displeji zobrazovat
=0 - teplota topné vody (teplota na senzoru Sen1)
=1 - teplota TUV (zobrazení je možné pouze při řízení ohřevu TUV teplotním senzorem Sen2)
 SE13 - nastavení způsobu ohřevu TUV
=0 - ohřev zásobníku pomocí přídavného čerpadla (při požadavku na ohřev TUV konektor A3=0V;
konektor A5=230V)
=1 - ohřev zásobníku pomocí čerpadla ÚT a 3-cestného přepínacího ventilu (při požadavku na ohřev
TUV - A3=230V, A5=230V)
 SE14 – nastavení zpoždění přepnutí relé elektroniky Re2 po ukončení požadavku (konektor A4,
A5 viz schema ovládání kotle) + nastavení doběhu čerpadla po přepnutí Re2
 pokud SE13=0 - nastavení doběhu přídavného čerpadla (konektor A5) po ukončení
požadavku
 pokud SE13=1 - nastavení zpoždění přepnutí 3-cestného ventilu (zpoždění přepnutí relé Re2)
po ukončení požadavku
=0 - bez doběhu čerpadla/ bez zpoždění přepnutí 3-cestného ventilu
=5-60 vt. - doběh přídavného čerpadla/ zpoždění přepnutí 3-cestného ventilu/ zpoždění aktivace
poruchy Er11 (viz servisní parametry) dle nastavené hodnoty
 SE17 - kalibrace teplotního senzoru TUV ±3°C
 SE24 - navýšení teploty kotlové vody proti nastavené kotlové teplotě pro vyhlášení poruchy Er11
(např. vysoká teplota v kotli u podlahového vytápění po ukončení ohřevu TUV)
= 0 - vypnuto
= 5-20 °C (dle nastavené hodnoty)
 SE38 - test funkce 3-cestného ventilu
stisk
- sepne relé Re2 na cca 10 sec, ventil změní svou polohu
Příprava TUV má přednost před vytápěním domu.
Při požadavku na ohřev TUV se rozsvítí symbol

.

Při blokování kotle v režimu přípravy TUV přes HDO bliká pomalu symbol

.

Vypnutí požadavku na ohřev TUV je možné i nastavením požadované teploty TUV na --.
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Řízení elektrokotle jako záložního zdroje tepla senzorem teploty nebo kontaktem
termostatu

Obr. Řízení elektrokotle jako záložního zdroje tepla senzorem teploty nebo kontaktem termostatu
M1 Ventil řízený zapínacím kontaktem (např. servopohon Honeywell VC4613 – součást sady
externího připojení)
M2 Ventil řízený přepínacím kontaktem
[1] Termostat ZZ
[2] Senzor ZZ (SEN2)

Možnosti nastavení servisních parametrů záložního zdroje (ZZ):
Nastavení je nutné zvolit podle požadavku hydraulického zapojení kotle do systému topení.

















SE09=2 - aktivace funkce ZZ
SE05 - nastavení/omezení maximální přepínací teploty záložního zdroje (pouze pokud SE10=1)
Stiskem tlačitka
je možné zobrazit nastavení přepínací teploty. Když symbol
začne blikat, je
na displeji zobrazena nastavená hodnota přepínací teploty a v případě potřeby se změna provede
stiskem tlačitek nebo . Stiskem tlačítka
se nastavená hodnota uloží.
SE06 - nastavení hystereze přepínací teploty záložního zdroje (nastavení poklesu pod přepínací
teplotu na senzoru Sen2, při které dojde k zapnutí kotle jako ZZ)
=3 ÷ 15 (dle nastavené hodnoty)
SE10 - volba řízení ZZ kontaktním termostatem nebo teplotním senzorem Sen2
=0 - kontaktní termostat
=1 - teplotní senzor (Sen2)
SE11 - při řízení ohřevu kontaktním termostatem (SE10=0) je možné nastavit, zda je požadavek na
provoz ZZ při sepnutém nebo rozepnutém kontaktu termostatu.
=0 - požadavek na ZZ při rozepnutém kontaktu
=1 - požadavek na ZZ při sepnutém kontaktu
SE12 - volba zobrazení teploty na displeji (pokud je nastaveno SE10=1)
=0 - zobrazení kotlové teploty (teplota na Sen1)
=1 - zobrazení teploty ZZ (teplota na Sen2)
SE13 - volba provozu čerpadla UT při požadavku na provoz ZZ
=0 - čerpadlo ÚT vypnuto (A3=0V), 3-cestný ventil přepnout do UT (A5=230V)
=1 - čerpadlo ÚT zapnuto (A3=230V), 3-cestný ventil přepnout do UT (A5=230V)
SE14 - nastavení zpoždění přepnutí relé elektroniky Re2 po ukončení požadavku (konektor A4,
A5 viz schema ovládání kotle)
=0 - bez zpoždění přepnutí relé elektroniky Re2
=5-60 vt. - zpoždění přepnutí relé elektroniky Re2 dle nastavené hodnoty
SE38 - test funkce 3-cestného ventilu
stisk
- sepne relé Re2 na cca 10 sec, ventil změní svou polohu

Pro funkci záložního zdroje je potřeba, aby byl elektrokotel a jeho elektronika pod napětím.
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Provoz kotle, funkce, regulace
Kotel umožňuje 3 základní druhy provozu:




ohřev otopné vody pro vytápění objektu
ohřev otopné vody pro vytápění objektu a příprava teplé užitkové vody v externím zásobníku
záložní zdroj tepla v otopné soustavě s více zdroji tepla

Druhu provozu kotle musí odpovídat hydraulickému zapojení otopné soustavy. Potřebné parametry pro
druhy provozu se nastaví v provozních a servisních parametrech elektroniky kotle.
Ohřev otopné vody pro vytápění objektu
Tento režim je základní režim provozu kotle. Při požadavku na provoz od kotlového termostatu:
• rozsvítí se symbol radiátor
• spustí se čerpadlo otopné soustavy
• postupně se spínají topné tyče do max. zvoleného výkonu kotle (parametr PA02)
• při dosažení požadované teploty kotle se postupně odpojí topné tyče
• symbol radiátor začne blikat
• čerpadlo běží trvale
Při poklesu topné vody pod hysterezi požadované teploty (par.SE04) se kotel znovu spustí.
Při vypnutí kotle prostorovým termostatem (po dosažení požadované teploty v místnosti):
• symbol radiátor zhasne
• postupně se odpojí topné tyče
• čerpadlo běží podle nastaveného doběhu (par. PA01)
Kotel se opět spustí při novém sepnutí prostorového termostatu.
Při vypnutí kotle signálem HDO (od elektrárenské společnosti):
• zhasne kontrolka HDO (kontrolka Dt2, parametr SE08)
• postupně se odpojí topné tyče
• symbol radiátor začne pomalu blikat
• čerpadlo běží podle nastaveného doběhu (par. PA01)
Při novém povolení signálu HDO se kotel opět spustí. Dočasné vypnutí přípravy ÚT je možné
nastavením teploty ÚT na --.
Příprava teplé užitkové vody (SE09)
Ohřev teplé úžitkové vody (TUV) je možný v externím zásobníku. Možnost ohřevu TUV je povolena
nastavením parametru SE09 na hodnotu 1. Tento zásobník je ohříván buď pomocí samostatného
čerpadla nebo čerpadla ÚT a 3-cestného přepínacího ventilu (volba par. SE13). Kontrola teploty v
zásobníku TUV je buď přídavným teplotním senzorem Sen2 nebo kontaktním termostatem TUV (volba
par. SE10 a SE11). Příprava TUV má přednost před vytápěním domu. V případě použití přídavného
teplotního senzoru Sen2 je přednastavené zobrazení teploty TUV na displeji při ohřevu TUV (par.
SE12). Rozsah nastavení teploty TUV je 70°C (par. SE05), doporučujeme však používat maximální
teplotu pouze k tepelné dezinfekci zásobníku TUV. Pro běžný provoz používejte nastavení teploty TUV
pouze do 60°C. Maximální teplota ÚT při ohřevu TUV je nastavená parametrem SE02.
Požadavek na ohřev TUV je dán teplotou TUV, která je nižší než požadovaná o hysterezi (par. SE06),
případně sepnutím kontaktního termostatu TUV.
• rozsvítí se symbol kohoutek
• spustí se čerpadlo TUV nebo čerpadlo ÚT a přepne se 3-cestný ventil do obvodu zásobníku TUV
• postupně se spínají topné tyče do max. zvoleného výkonu (par.PA02)
• teplota topné vody se upraví podle požadavku na teplotu TUV zvýšenou o hodnotu parametru SE02
nebo na maximální teplotu topné vody pro ohřev TUV (par. SE05) při použití termostatu TUV
• Po dosažení požadované teploty v zásobníku TUV běží čerpadlo po nastavenou dobu doběhu (par.
SE14). Po této době se kotel přepne do provozu topení a pracuje podle podmínek topného systému
Při blokování kotle v režimu přípravy TUV přes HDO bliká pomalu symbol kohoutek. Dočasné vypnutí
přípravy TUV je možné nastavením teploty TUV na --.
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Záložní zdroj tepla (SE09)
Kotel umožňuje zapojení do topného systému s dalším zdrojem tepla, např. kotlem na tuhá paliva. V
případě dohoření hlavního zdroje je možné topný systém přepnout a zapnout elektrický kotel. Kotel
bude potom vytápět objekt podle podmínek topného systému. Funkce se zapíná parametrem SE09
hodnotou 2. Řízení provozu záložního zdroje je pomocí přídavného senzoru nebo kontaktního
termostatu (nastavení SE10 a SE11), které měří teplotu na výstupu hlavního zdroje.
Pokud teplota hlavního zdroje poklesne pod nastavenou mez, začne pracovat elektrický kotel jako
záložní zdroj.
• Teplota přepnutí se nastavuje jako teplota TUV na displeji
• Teplota topné vody kotle je nastavena stejně jako v případě provozu topení
• Jestliže pracuje hlavní zdroj tepla, pomalu bliká symbol kohoutek
Při poklesu teploty hlavního zdroje (např. kotle na tuhá paliva)
• se rozsvítí symbol radiátor (je-li provoz aktivován)
• spustí se čerpadlo ÚT a 3-cestný ventil odpojí hlavní zdroj tepla a připojí záložní zdroj (elektrokotel)
do topného systému
• postupně se spínají topné tyče do max. zvoleného výkonu kotle (nastavení PA02)
Ostatní chování kotle je shodné s režimem vytápění.
Ukončení provozu elektrického kotle je po dosažení přepínací teploty hlavního kotle:
• postupně se vypnou topné tyče
• vypne se čerpadlo (s doběhem dle nastavení SE14) a poté 3-cestný ventil přepne hlavní zdroj do
topného systému
• začne pomalu blikat symbol kohoutek
Při vzniku poruchy elektrokotel přepíná do provozu hlavního kotle.
Pro funkci záložního zdroje je potřeba, aby byl elektrokotel a jeho elektronika pod napětím.
Termostat On/Off (PA00)
Ovládání kotle je podle teploty v místnosti, ve které je prostorový termostat umístěn. Při sepnutí
termostatu se uvede kotel do provozu, při vypnutí termostatu se provoz kotle ukončí, čerpadlo dobíhá
podle zvoleného času doběhu (nastavení PA01). Otopná tělesa v referenční místnosti by neměla být
opatřena termostatickými ventily.
Adaptivní regulace (PA03)
Tato regulace přizpůsobuje topný výkon kotle okamžité spotřebě otopné soustavy v závislosti na spínání
kontaktu prostorového termostatu podle požadované teploty v prostoru. Pro tuto funkci musí být
připojen prostorový termostat. Podle délky periody sepnutí a rozepnutí prostorového termostatu si
adaptivní regulace mění rychlost spínání topných tyčí. Čím kratší jsou úseky sepnutého a delší úseky
rozepnutého kontaktu prostorového termostatu, tím pomaleji se zapínají další topné tyče a naopak.
Jedná se o stupňovitou regulaci s proměnným, pomalým náběhem výkonu kotle.
PID regulace (PA03)
Tato regulace umožňuje přesnou regulaci teploty topné vody. Podle změn této teploty jsou spínány
jednotlivé topné tyče tak, aby byla udržena teplota topné vody co nejpřesněji. Rovněž může
spolupracovat s prostorovým termostatem. Parametry PID regulace jsou přednastavené.
Protizámrazová funkce (SE09)
Protizámrazová ochrana kotle je aktivována pokud není aktivován provoz topení (např. blokování kotle
signálem HDO) a řídí se teplotou senzoru topné vody Sen1. Nastavení hodnot parametrů SE18-SE22
je možné v případě potřeby změnit.

•
•
•

Při poklesu topné vody pod 5°C se čerpadlo UT zapne a při teplotě nad 7°C se vypne dle nastavení
parametru PA01
Při poklesu teploty topné vody pod 3°C (nastavení SE19) se zapne topení i čerpadlo UT
Při nárůstu teploty topné vody nad 7°C (součet hodnot parametrů SE19+SE20) se vypne topení a
čerpadlo vypne dle nastavení parametru PA01
Při poklesu teploty topné vody pod 1°C se vypne kotel (se zpožděním vypnutí viz nastavení SE22)
a nastane porucha Er07. Protizámrazová funkce je aktivována i při vypnutém dálkovém ovládání
HDO (nastavení lze změnit).
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Protizámrazovou ochranu je možné v případě potřeby vypnout při použití nemrznoucí směsi v topném
systému nastavením parametru SE18. Výrobcem schválená nemrznoucí kapalina je ANTIFROGEN N
(Etylenglykol).
Protizámrazovou funkci zásobníku TUV lze vypnout nastavením požadované teploty TUV na minimální
hodnotu. Při teplotě pod 0°C v zásobníku TUV se na displeji zobrazí porucha Er08. Kotel může topit do
topného systému, ale ne do TUV.
Funkce MINT (SE09)
Při použití přídavného teplotního senzoru (Sen2) je možné funkci MINT zvolit jako dodatečnou ochranu
topného systému (protizámrazová funkce kotle chrání pouze kotel). Pomocí senzoru Sen2 se kontroluje
nastavená minimální teplota v místě umístění senzoru. Předpokládá se, že je na tomto místě nižší
teplota jak v místě umístění kotle.
Funkce MINT se řídí stejným nastavením jako nastavení protimrazové funkce (SE18-SE22).
Nelze aktivovat přípravu teplé užitkové vody (SE09) a funkci MINT (SE09) současně.
Protočení čerpadla
Pokud není po dobu 24 hodin aktivován provoz kotle, zapnou se obě čerpadla ÚT i TUV na dobu 1
minuty. Toto opatření zabrání zablokování čerpadel při dlouhé době nečinnosti.
Prostřídání topných tyčí
Pro vyšší životnost topných tyčí kotel prostřídává jejich spínání, popis viz kapitola silová relé.
Odstavení kotle z provozu
Kotel lze na krátkou dobu vypnout pomocí prostorového termostatu. Odstavení kotle v zimním období
proveďte snížením teploty na prostorovém termostatu na teplotu min. 10°C, aby nedošlo k zamrznutí
kotle a otopné soustavy. Je možné využít i funkce MINT. Kotel lze také vypnout nastavením teploty
topení na „--”. I v tomto nastavení je v provozu protimrazová funkce (pokud je aktivována). Při
dlouhodobém odstavení kotle v letním období doporučujeme kotel odpojit pomocí hlavního jističe.
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Senzory - topení Sen1, externí Sen2, venkovní teploty

Závislost hodnoty odporu na teplotě

Při měření je zapotřebí počítat s tolerancí senzoru a tolerancí měřícího přístroje.

Silové relé

Obr. Ilustrace relé T9AP1D52-24

Specifikace relé
Napětí cívky
Odpor cívky
Proud cívky
Jmenovitý proud kontaktu

Jedn.
VDC
Ohm
mA
A

24
660
36
Max 30

Specifikace elektroniky kotle
Výstupní napětí pro silová relé
Výstupní proud pro silová relé

Jedn.
VDC
Adc

24
Min 0,2

Počet silových relé dle výkonové řady kotle.
Silové relé

MJ
ks

4
3

6
3

9
3

12
3

15
6

18
6

24
6

Obr. Ilustrace umístění relé
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Elektrická životnost jednotlivých silových relé je dle dlouhodobých testů kotle Tronic Heat cca 240 000
sepnutí. Výrobce kotle doporučuje pro spolehlivost výrobku (hlavně v zimním období) provést výměnu
silových relé když počet sepnutí na počítadle dosáhne hodnoty 200 000 (SE30 - SE31 - SE32).
Doporučujeme provádět kontrolu stavu počítadla při pravidelné roční prohlídce popř. i při servisu kotle.
Prostřídání topných tyčí
Pro zachování životnosti topných tyčí a silových relé kotel prostřídává jejich spínání. Do paměti
počítadla sepnutí relé se podle výkonové řady kotle ukládá vždy jeden plný cyklus.
Výkonová řada 4, 6, 9, 12 kW - po cyklu sepnutí relé „1-2-3“ se do počítadla připočte 1
Výkonová řada 15, 18, 24 kW - po cyklu sepnutí relé „1-2-3-4-5-6“ se do počítadla připočte 1
Počítání pracovních cyklů je možné zobrazit v servisních parametrech:
Ovládání
Stisk tlačítek a po dobu 7 vteřin
Stisk tlačítek nebo
Stisk tlačítka
Stisk tlačítek nebo
Stisk tlačítka
Volba parametru -- a stisk tlačítka

Reakce
Vstup do servisních parametrů (střídavě bliká SE a číslo parametru)
Listování v servisních parametrech (výběr požadovaného parametru)
Zobrazení hodnoty parametru (zobrazená hodnota na displeji bliká)
Změna hodnoty parametru
Uložení změny hodnoty a návrat do volby parametrů
Ukončení servisních parametrů

Obr. Displej kotle
Servisní parametry (SE):
SE30 – nnx xxx – stovky a desítky tisíc
SE31 – xxn nxx – tisíce a stovky
SE32 – xxx xnn – desítky a jednotky
Příklad:
SE30 – zobrazeno 20
SE31 – zobrazeno 01
SE32 – zobrazeno 02
Sepnutí jednotlivých relé dosáhlo počtu 200102 – servis/ výměna relé.
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Topné tyče
Výkon

4 kW

6 kW

Průřez fázového vodiče

1,5 mm²

1,5 mm²

Průřez nulového vodiče

4 mm²

2x2,5 mm² 2x4 mm²

2x6 mm²

Proud při napětí 207 V

5,2 A

7,8 A

11,7 A

15,7 A

Proud při napětí 230 V

5,8 A

8,7 A

13 A

17,5 A

Proud při napětí 257 V

6,4 A

9,6 A

14,3 A

19,1 A

Odpor tyče

39,68 Ω

26,45 Ω

17,63 Ω

13,22 Ω

Napájecí napětí

9 kW

12 kW

3x230/400 V∿ / Y

Izolační stav min.

2,5 mm²

4 mm²

0,5 MΩ při zkušebním napětí 500 V

Technické parametry topných tyčí
Ilustrace měření odporu měřícím přístrojem - topná tyč 6 kW

černá

26,45 Ω

černá
černá

sv. modrý
2 kW
2 kW
sv. modrý
2 kW

Ilustrace měření proudu klešťovým ampérmetrem - topná tyč 6 kW

207V/ 7,8A AC
230V/ 8,7A AC
257V/ 9,6A AC

V případě závady a následné výměny topné tyče je nutné demontovat tepelný výměník z kotle.



Závit mosazné příruby topné tyče - G2
Klíč na demontáž/montáž topné tyče - plochý klíč 75 mm

Upozornění
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem u otevřeného přístroje.



Před započetím prací na elektrické části odpojte přípojku od elektrické sítě (pojistka, jistič,
vypínač)
Zajistěte přípojku proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.
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Postup výměny topné tyče
Demontáž opláštění kotle




Povolte dva šrouby ve spodní části rámu a jeden šroub v horní části rámu
Uvolněte pružnou západku v horní části opláštění
Opláštění vysuňte směrem dopředu











Obr. Povolení šroubů

Obr. Uvolnění pružné západky



Uzavřít ventily mezi kotlem a topným systémem, vypustit vodu z kotle



Odpojit od výměníku všechny snímače, vodič tlakového snímače, odpojit hadici z přetlakového
ventilu



Odšroubovat 4 ks šroubů lišty držící ovládací elektroniku a STB



Odklopit lištu na levou stranu a vhodným způsobem zamezit možnosti vniknutí zbytkové vody ve
výměníku do ovládací elektroniky



Odšroubovat potrubí topné a vratné vody z výměníku (vstup/výstup na výměníku). Doporučujeme
zaslepení výstupů z výměníku (zbytková voda)



Odpojit pracovní nulu ze svorky a fázové vodiče topné tyče od výkonových relé



Výměník je na základně kotle přichycen 4 ks šroubů. Odšroubovat 3 ks šroubů a poslední šroub
odšroubovat souběžně s držením výměníku - výměník není zavěšen jiným způsobem



Vysunout výměník nahoru, vytáhnout z kotle a položit na podlahu.



Pomocí 75 mm plochého klíče demontovat tyč z výměníku. Pro snadné povolení topné tyče přidržet
výměník nohou a do výstupu vratné vody z výměníku vsunout kulatinu vhodného průměru jako
protipáku (eliminace otáčení výměníku při povolování topné tyče)



Namontovat novou tyč do výměníku - s novým těsněním (na těsnění aplikovat mazivo k omezení
tření mezi povrchy)



Vložit výměník do kotle a připevnit k základně kotle



Sestavit kotel v opačném pořadí postupu výměny topné tyče



Doplnit otopnou vodu v kotli na provozní tlak, odvzdušnění



Zkontrolovat těsnost hydraulického okruhu



Otevřít ventily pod kotlem



Systém odvzdušnit a případně doplnit topnou vodu na provozní tlak

Kotel plňte pouze ve studeném stavu (teplota kotle na výstupu smí být maximálně 40 °C).
Napouštění studené vody do horkého kotle může mít za následek poškození topných tyčí a vznik
trhlinek v kotlové tělese způsobených teplotním šokem.
Kotel plňte výhradně plnicím kohoutem (není součástí kotle jako celku). Připojení vypouštěcího a
napouštěcího ventilu se provádí při instalaci kotle přímo na potrubí před vstupem vratné vody do kotle.
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Výměna expanzní nádoby Tronic Heat 3500


Demontáž opláštění kotle



Uzavřít ventily mezi kotlem a topným systémem, vypustit vodu z kotle



Demontovat držák



Demontovat hadici expanzní nádoby



Vysunout expanzní nádobu nahoru a do boku



Výměna expanzní nádoby, sestavení kotle

Demontovat držák
317 mm

440 mm
440 mm

Vysunout nádobu
nahoru a do boku

Demontovat hadici

Informace v návodu k instalaci:
Umístění elektrokotle musí být provedeno tak, aby byl zabezpečen přístup z horní strany kotle pro
případnou výměnu expanzní nádoby minimálně 0,6 m a z bočních stran 0,2 m.
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Čerpadlo kotle
Součástí kotle Tronic Heat 3500 je čerpadlo Askoll ES2 C 15-60/130.
Regulace a ovládání.
Poloha
spínače

Symbol

Výklad

P1, P2

Variabilní křivky diferenčního tlaku

CI, CII

Konstantní křivky diferenčního tlaku

min...max

Provozní režim –
Stanovená rychlost

PROGRAM P1, P2 - indikace zelená LED
Automatické režimy s vysokou úsporou energie. Oba režimy si nastavují průtok i výtlak dle aktuální
potřeby systému automaticky. Elektronika čerpadla úměrně snižuje úroveň diferenciálního tlaku (max.
dopravní výšky) v reakci na změnu požadavků otopné soustavy (snížení nebo zvýšení objemového
průtoku).



Režim P1 pracuje v nižším rozmezí výtlaku (1-2m) a širším rozmezí průtoku (0-2,6m3/hod)
Režim P2 pracuje ve vyšším rozmezí výtlaku (1,8-3,7m), ale průtočné množství je menší, než u
P1 (0-1,8m3/hod).

PROGRAM CI - indikace oranžová LED
Čerpadlo pracuje se stálým tlakem odpovídající výtlaku 3m, v případě poklesu požadavků systému se
průtok sníží automaticky. Vhodný pro podlahové vytápění. Nastavení je vhodné pro všechny podlahové
systémy, kde všechny okruhy musí být vyváženy na stejný pokles maximální dopravní výšky.
PROGRAM CII - indikace oranžová LED
Čerpadlo pracuje se stálým tlakem odpovídající výtlaku 4m, v případě poklesu požadavku systému se
průtok sníží automaticky. Vhodný pro větší otopné soustavy podlahového vytápění společně s radiátory.
Nastavení je vhodné pro všechny rozsáhlejší podlahové systémy, kde všechny okruhy musí být
vyváženy na stejný pokles maximální dopravní výšky.
Program Min-Max - indikace modrá LED
Manuální nastavení požadované rychlosti otáček, čerpadlo pokrývá plynule celý rozsah otáček od 0%
do 100 %. Nastavením lze postupně přizpůsobit rychlost otáčení čerpadla a vybrat skutečný
požadovaný pracovní výkon od MIN do MAX otáček. Čerpadlo pracuje podle zvolené křivky v modře
šrafované oblasti grafu.
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Automatická detekce přítomnosti vzduchu, odvzdušňovací systém - indikace bílá blikající LED
Čerpadlo může být při prvním startu hlučné díky přítomnosti vzduchu. Čerpadla Askoll Energy Saving 2
jsou vybaveny softwarem, který indikuje přítomnost nadbytečného vzduchu.
Při signalizaci zavzdušnění je možné topný systém odvzdušnit následujícími způsoby:
 otevřete odvzdušňovací ventily
 nastavte otočný spínač čerpadla do polohy max. (maximální výkon čerpadla)
 nechte čerpadlo běžet několik minut (v závislosti na objemu topné vody)
 je-li systém odvzdušněný, LED přestane blikat a svítí modře, případný hluk ustane
 otočným spínačem nastavte požadovaný režim čerpadla.
Když do 10 min. dioda nezmodrá tak tepelná pojistka čerpadlo vypne a dioda svítí červeně.
Odvzdušnění je možné provést i jiným způsobem v závislosti na daném topném systému.
VÝSTRAHA čerpadlo neběží - indikace červená LED
Čerpadlo neběží, ale je pod napětím. Pro opětovné zprovoznění je potřeba postupovat podle pokynů
níže.





Restart - odpojte čerpadlo od napájecího napětí.
Kontrola napájecího napětí 230V – 10%/+6%, 50Hz
Odvzdušnění systému.
Automatické uvolnění čerpadla:

Otočný spínač nastavte do pozice MAX, odpojením a následným připojením napájecího napětí spustíte
automatický proces uvolnění čerpadla. Čerpadlo provede během následujících 15 minut až 100
pokusů opětovného startu, pokouší se rozběhnout, během pokusů LED bliká v rychlém sledu všemi
barvami. Jestliže se nepodařilo čerpadlo automaticky uvolnit, LED svítí opět červeně a je potřeba
provést manuální uvolnění.
Manuální uvolnění čerpadla:
Před jakoukoliv údržbou čerpadla odpojte čerpadlo od napájecího napětí a počkejte, až vychladne.
Po vypuštění topné vody z kotle, pomocí imbusového klíče M5 vyšroubujte 4 šrouby, vytáhněte tělo
čerpadla a uvolněte rotor, případně vyčistěte oběžné kolo. Kompletním vytažením těla čerpadla
riskujete při zpětné montáži poškození těsnícího O-kroužku a proto je nutné před zpětnou montáží těla
čerpadla na těsnící O-kroužek aplikovat mazivo, např. tekuté mýdlo. Utahovací moment šroubů musí
odpovídat hodnotě 3,3±0,5Nm.
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Doplňkové příslušenství
V případě připojení doplňkových modulů ke kotli se starší verzí firmware elektroniky (C4, C5, C6), je
zapotřebí firmware aktualizovat na verzi ≥ C7. Aktualizace je možná pomocí programu BoschELBSetting
a modulu EKR nebo GSM, případně převodníkem BoschELBConverter Aktualizovaná verze programu
včetně příručky je ke stažení na internetové adrese www.dakon.cz/pro-servisni-mechaniky/ nebo i
http://www.ers.sk/sk/Podpora.alej .
Informace: změnou firmware se nemění uživatelské ani servisní parametry. Aktivací parametru SE90
se všechny parametry změní podle továrního nastavení (je nutné nastavit i počet topných tyčí dle
výkonové řady kotle).
Převodník BoschELBConverter, obj. číslo 8738106680

S převodníkem BoschELBConverter je kromě možností uživatelského režimu možné měnit i servisní
parametry.
Převodník BoschELBConverter není určen k řízení/ nastavení parametrů modulu GSM
(převodníkem je možné nastavit pouze některé ze servisních parametrů GSM).
Přes přídavný modul EKR nebo GSM a kabel USB2-A/B mini, je možné sestavu kotle programem
BoschELBSetting monitorovat, měnit uživatelské parametry, nahrávat upgrade firmware elektroniky
kotle i přídavných modulů.

Venkovní čidlo, obj. číslo 8738106678
Venkovní čidlo je i součástí dodávky modulů - KASK, EKR.
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Přídavný modul EKR, obj. číslo 8738104938

Modul EKR rozšiřuje možnosti funkce elektrokotle Tronic Heat 3000/3500. Jsou to tyto možnosti:






Řízení teploty topné vody podle venkovní teploty – ekvitermní regulace
Omezení výkonu kotle pomocí až dvou odlehčovacích relé
Řízení provozu kotle napěťovým signálem 0-10 V
Časové řízení / blokování přípravy teplé užitkové
Signalizace poruchy elektrokotle.

Nastavení parametrů modulu EKR je možné přes elektroniku kotle (není zapotřebí PC, aplikace
ELB_setting, případně BoschELBConverter).
Prostorový termostat je nadřazená regulace ekvitermu.
Ekvitermní regulace nastavuje požadavek na teplotu otopné vody podle venkovní teploty. Při vyšší
venkovní teplotě je požadavek na teplotu otopné vody nižší, při nízké venkovní teplotě je teplota otopné
vody vyšší. Při správném nastavení regulace je teplota v objektu nezávislá na venkovní teplotě.
Nastavení parametrů ekvitermní regulace je závislé na tepelné charakteristice objektu a obvykle je nutné
parametry upravit. Změnu teploty uvnitř objektu je možné provést paralelním posunem ekvitermní křivky.
Pro správnou funkci ekvitermní regulace by mělo být čidlo venkovní teploty umístěno na severní zdi
objektu mimo vliv slunce a dalších zdrojů tepla.

Obr. Ekvitermní křivka
1. bod ekvitermní křivky – max. teplota otopné vody 80 °C –> SE42=80, při min. venkovní teplotě -15
°C –> SE43=15
2. bod ekvitermní křivky – min. teplota otopné vody 20 °C –> SE41=20, při max. venkovní teplotě 20
°C
Návod k montáži a obsluze modulu EKR je součástí dodávky příslušenství.
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Přídavný modul KASK, obj. číslo 8738104941

Modul KASK rozšiřuje možnosti ovládání elektrokotle Tronic Heat 3000/3500. Jsou to tyto možnosti:
 Řízení kaskády až 6-ti kotlů
 Řízení oběhového čerpadla kaskády
 Řízení teploty topné vody podle venkovní teploty – ekvitermní regulace
 Možnost řízení kaskády prostorovým termostatem
 Signalizace poruchy zařízení
Modul KASK není propojen s řídící jednotkou kotle datovým kabelem, je vybaven ovládacím panelem
stejně jako řídicí jednotka kotle. Rovněž je stejný způsob ovládání, nastavení provozních i servisních
parametrů. Jednotka je propojena s jednotlivými kotli kaskády přes beznapěťové kontakty relé.
Modul KASK umožňuje připojit další modul – EKR a tak rozšířit možnosti regulace kaskády kotlů:
 Řízení provozu kaskády napěťovým signálem 0-10 V
 Dálkové řízení signálem GSM
Návod k montáži a obsluze je součástí dodávky příslušenství.

Termostat blokační 40°C – 60°C, obj. číslo 8738104940

Termostat slouží k vypnutí kotle při dosažení kritické teploty vody v kotli a je určen pro nižší teploty v
okruhu podlahového vytápění.
Použití termostatu u kotlů s přípravou TUV není vhodné, omezení maximální teploty topné vody sníží
komfort ohřevu TUV a popř. znemožní dezinfekci zásobníku potřebnou teplotou. V případě použití je
nutná změna parametrů v servisním nastavení - parametr SE05 (nastavená hodnota v závislosti na
vypínací teplotě blokačního termostatu a nastavené hodnotě v parametru SE02) a SE02 (nastavení 0
nebo PID je v tomto případě nepřípustné).
Blokační termostat 40°C – 60°C se instaluje záměnou původního blokačního termostatu, který je
součástí výrobku jako celku.
Návod k instalaci je součástí dodávky příslušenství.
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Sada externího připojení TUV/záložní zdroj, obj. číslo 8738104964

Sadaexterního
externíhopřipojení
připojeníjejeurčena
určenapro:
pro:
Sada
 propojení kotle Tronic Heat 3000/3500 s externím zásobníkem TUV
kotle Tronic
Tronic Heat
Heat 3000/3500
3000/3500 jako
s externím
zásobníkem
propojení
použití kotle
záložního
zdroje ZZTUV
použití
kotle Tronic Heat 3000/3500 jako záložního zdroje ZZ
Sada
obsahuje:
trojcestný ventil VCZMQ6000E (vstup AB
B = ohřev ÚT)
servopohon 230 Vac Honeywell VC4613
externí senzor NTC 10kOhm/25°C
Sada obsahuje:
Návod k instalaci je součástí dodávky příslušenství.
trocestný ventil
servopohon 230 Vac Honeywell

Senzor (Sen2) 10kOhm/25°C SO10044 Beta 3977 - 2m, obj. číslo 8738104821
externí senzor NTC 10kOhm/25°C - 3977

Externí senzor doplňkových funkcí kotlů Tronic Heat 3000/3500 je určen pro:






měření teploty ve venkovních či jiných prostorách
přípravu TUV v externím zásobníku
ovládání záložního zdroje
měření protimrazové teploty v jiné místnosti, než kde je umístěn kotel
nebo jako senzor pro přídavné moduly (viz. popis modulů v technické dokumentaci)

V případě nutnosti prodloužení délky vodiče použijte elektroinstalační krabici potřebného krytí,
vodič průřezu min. 0,5 ÷ max. 0,75mm2 a délky do 50m při dodržení pravidel pro elektroinstalaci
slaboproudých zařízení.
Návod k montáži je součástí dodávky příslušenství.
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Prostorové termostaty
ST-290 v2, bezdrátový, obj. číslo 8738127237

Regulátor umožňuje připojení bezdrátově. Regulátor ST-290v2 komunikuje s topným zařízením
pomocí radiového signálu vysílaného do přijímače. Tento přijímač je s topným zařízením spojen
dvoužilovým kabelem a s pokojovým regulátorem komunikuje využitím radiového signálu.
Funkce regulátoru ST-290 v2








Bezdrátová komunikace s kotlem
Řízení teploty v místnosti
Týdenní program vytápění
Manuální provoz
Denní/noční režim
Dočasné podsvícení displeje
Možnost použití venkovní čidla (ST-291) s bezdrátovou komunikací pro zobrazení venkovní
teploty na displeji regulátoru

ST-290 v3, obj. číslo 8738127238

Propojení regulátoru s topným zařízením je pomocí dvoužilového kabelu.
Funkce regulátoru ST-290 v3






Řízení teploty v místnosti
Týdenní program vytápění
Manuální provoz
Denní/noční režim
Dočasné podsvícení displeje
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Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10
Tel: +420 261 300 200
www.junkers.cz

