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Uvedenie kotla do prevádzky:

Pred prvým uvedením kotla do prevádzky je nutné previesť nasledujúce
opatrenia:

Postup pri prvom zapálení kotla je nasledovný:

Prvé uvedenie kotla do prevádzky musí previesť servisný pracovník školený výrobcom!

1. Skontrolovať, či je vykurovací systém naplnený vodou a kotol dôkladne odvzdušnený.
2. Presvedčiť sa, či sú všetky ventily otvorené.
3. Otvoriť ručný uzáver plynu pred kotlom a preskúšať tesnosť plynového rozvodu v kotle.

1. Zasunúť vidlicu prívodnej flexo šnúry do zásuvky 230 V/50 Hz.
Odskúšanie zásuvky vykonajte iným spotrebičom.

2. Nastaviť teplotu vody vykurovacieho systému a zapnúť izbový termostat (ak je zapojený).
3. Prepínač režimov nastaviť na režim "ZIMA".
4. Vykonať kontrolu správnej činnosti všetkých termostatov a ovládacích prvkov.
5. Nastaviť výkon kotla podľa potreby vykurovaného objektu.

ATTACK, s.r.o.
Vrútky

Nástenný kondenzačný kotol
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Úvod:

Vážený zákazník,

Všeobecný popis

Popis označenia kotlaATTACK KT, KST, KZT :

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili zakúpením nášho výrobku nástenného
plynového kotla . Želáme Vám, aby kotol slúžil dlho a spoľahlivo.
Jedným z predpokladov spoľahlivej a správnej funkcie kotla je aj jeho obsluha a preto je
potrebné, aby ste si pozorne prečítali tento návod na obsluhu. Návod je zostavený tak, aby
rešpektoval správnu funkciu kotla v sústave ústredného vykurovania. Funkcia kotla je
podmienená najmä :
-voľbou správneho typu a výkonu kotla
- bezchybným uvedením do prevádzky
- citlivou obsluhou
- pravidelnou odbornou údržbou
- spoľahlivým servisom

:

Najnovšia vyrábaná rada nástenného plynového kondenzačného kotla je konštruovaná ako
spotrebič s maximálnou účinnosťou a s minimálnymi emisiami do ovzdušia, čím výrazne šetria
životné prostredie. Maximálny výkon kotla je 25 kW. Vysokú technickú úroveň kotla
zabezpečujú použité špičkové komponenty od svetových výrobcov.

Pre správnu činnosť kotla je potrebné udržovať minimálny tlak vody vo vykurovacej sústave
(1 bar merané v studenom stave).

Výkon kotla

Prevedenie Turbo
Kondenzačný kotol

7-25 kW K T K S T

Kondenzačný kotol

Prevedenie Turbo

Prietokový ohrev TÚV

K Z T

Kondenzačný kotol

Prevedenie Turbo

Zásobníkový ohrev TÚV
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Účel použitia:

Typová rada nástenných kondenzačných kotlov ATTACK KT, KST, KZT je vyrábaná s plynulo
modulovateľným výkonom v rozsahu 7-25 kW, čo znamená, že kotol na základe okamžitej
potreby tepla v objekte volí optimálny vykurovací výkon. Kotly ATTACK sú určené pre ústredné
vykurovanie rodinných domov, bytov, obchodov a ďalších podobných objektov, kde sa používa
ako palivo zemný plyn, alebo propán.
Z hľadiska použitia je kotol konštruovaný na prevádzku s vykurovacou vodou do max.
hydrostatického tlaku 0,3 MPa (3 bar)a pracovnej teplote do 80°C s pripojením na vykurovacie
sústavy s núteným obehom vykurovacej vody v uzavretom systéme. Voda vo vykurovacom
systéme musí zodpovedať norme STN 07 7401 (nesmie byť v žiadnom prípade kyslá, t.j. musí mať
hodnotu pH väčšiu ako 7 a min. uhličitanovú tvrdosť , maximálne 3 mval./l). Plniaci tlak musí byť
pri studenom systéme 1 - 1,5bar. Plnenie musí prebiehať pomaly, aby mohli unikať vzduchové
bubliny príslušnými odvzdušňovacími ventilmi. Pri úprave tvrdosti vody vo vykurovacom
systéme je potrebné použiť doporučené prípravky ( topekor, inpasin... ). Pri nedodržaní vyššie
uvedenýchpožiadavieksanevzťahuje zárukana poškodené komponentykotla.

Technický popis:

Plynový nástenný kondenzačný kotol ATTACK KT je moderný zdroj tepelnej energie vhodný pre
vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV) v externom zásobníku.
Kondenzačný kotol KST je navyše vybavený sekundárnym doskovým výmenníkom v ktorom je
prietokovým ohrevom pripravovaná TÚV.
Kondenzačný kotol KZT má zabudovaný 60 litrový zásobníkTÚV.
Kondenzačné kotly ATTACK sú vybavené špeciálnym nerezovým dvojkomorovým
výmenníkom. V prvej komore (nekondenzačnej komore) spaliny odovzdávajú teplo, ale
nekondenzujú. V druhej (kondenzačnej komore) spaliny kondenzujú a odovzdávajú vykurovacej
vode tzv. kondenzačné teplo viazané v spalinách. Pri tomto procese vzniká kondenzát, ktorý je
prostredníctvom zberača kondenzátu zachytávaný a cez sifón odvádzaný von z kotla. Výmenník je
vybavený dvoma elektródami. Jedna elektróda plní funkciu zapaľovania a druhá funkciu
ionizačného stráženia plameňa vo výmenníku. Na výmenníku je taktiež osadený automatický
odvzdušňovací ventil ako aj snímač teploty vystupujúcej vykurovacej vody. Odnímateľná stena
výmenníka je vybavená kruhovým horákom a potrubím privádzajúcim zmes plynu a vzduchu do
spaľovacieho priestoru. Miešanie plynu a vzduchu nastáva v zariadení, ktoré pozostáva z
plynového ventilu a Venturiho trubice.
Prívod vzduchu pre spaľovanie je zabezpečený ventilátorom, ktorého otáčky sú plynulo riadené,
čo umožňuje výkonovú moduláciu kotla v širokom rozsahu. Odvod spalín je uskutočňovaný
prostredníctvom koaxiálneho, resp. zdvojeného odťahu spalín. Cirkuláciu vykurovacej vody
zabezpečuje obehové čerpadlo. V prípade vzniku vyššieho tlaku v okruhu vykurovacej sústavy
(napr. uzatvorenie všetkých hlavíc vykurovacích telies) je v kotly zabudovaný by-pass, ktorý
zabezpečí krátky okruh v kotle a zmodulovanie výkonu bez akýkoľvek nežiadúcich javov. Pre
snímanie teplôt a tlaku sú použité snímače prostredníctvom ktorých je možnézobrazovanie hodnôt
na displeji kotla.
Ovládanie kondenzačného kotla ATTACK poskytuje obsluhe maximálny komfort. Medzi
štandard patrí možnosť diaľkového ovládania kotla prostredníctvom všetkých dostupných
periférií, ktorých komunikačný protokol je kompatibilný s OPENTHERM. Úsporu paliva a
zníženie opotrebovania jednotlivých komponentov kotla dokáže zabezpečiť ekvitermická
regulácia. Takáto regulácia zabezpečuje potrebnú teplotu vykurovacej vody na základe prepočtu
podľa okamžitej vonkajšej teploty. Displej ako aj ovládacie tlačítka sú prehľadne rozmiestnené na
ovládacom paneli. Správnu funkciu kotla zabezpečuje mikroprocesorová jednotka, ktorá neustále
sleduje a vyhodnocuje okamžité stavy kotla za účelom optimalizácie a úspory paliva pri
maximálnom využití zariadenia.



Podmienky obsluhy:

Obsluha kotla sa musí vykonávať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode, ktorý je
súčasťou odovzdávanej spotrebiteľskej dokumentácie. Obsluhovateľ nesmie na zariadení
okrem obslužných úkonov vykonávať žiadne opravy, úpravy ani rozoberanie a čistenie
vnútorných častí kotla. Kotol môže obsluhovať len dospelá osoba. Pri opustení domu v zime
(napr. rekreácia...) je nutné zabezpečiť rovnocenný dohľad zaučenou osobou. Ak hrozí
nebezpečie prístupu horľavých (výbušných) plynov alebo pár, kotol musí byť včas odstavený z
prevádzky. Užívateľ je povinný dbať na správne používanie kotla v súlade s týmto návodom ,
čo je podmienka pre priznanie záruky. Servisný pracovník je povinný pri spúšťaní kotla do
prevádzky oboznámiť užívateľa s obsluhou kotla. Užívateľ svojim podpisom v záručnom liste
potvrdzuje, že bol oboznámený s obsluhou kotla.

Ovládací čelný panel kotla
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Reset

Reset

používa sa na zmenu pracovného režimu
(vypnuté-zapnuté) ako aj na zmenu režimu
(leto-zima)
používa sa na znázornenie parametrov
(teplota TÚV/ÚK, tlak vody,

vonkajšia teplota, K faktor)

používa sa na zvýšenie teploty TÚV alebo ÚK

používa sa na zníženie teploty TÚV alebo ÚK

Enter, Reset



Obrázok špeciálnych symbolov svysvetlivkami:

Symbol Význam symbolu Vysvetlenie

Ústredné kúrenie ÚK symbol

Teplá úžitková voda TÚV symbol

Testovací režim

Stupeň Celzia

Index

Chyba (E)

Chyba (r)

Paramater

50 Normálne zobrazenie 50

150 Bodka označuje hodnotu 100

250 Dve bodky označujú hodnotu 200

Plameň Bodka indikuje detekciu plameňa
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Uvedenie do prevádzky:

Prvé uvedenie kotla do prevádzky smie vykonať iba vyškolený autorizovaný servisný partner firmy
ATTACK s.r.o. Pri prevádzkovaní kotla užívateľ smie manipulovať iba s ovládacími prvkami a s
dopúšťacím ventilom. Tento ventil nie je súčasťou kotla ATTACK , ale musí byť ním vybavený
vykurovací systém. Pri uvedení do prevádzky je nutné zabezpečiť aby všetky pripojovacie
potrubia(prípojky vykurovacieho systému, zemného plynu a odvod kondenzátu..) boli tesné a boli
na nich vykonané príslušné revízie. Pre napustenie vykurovacieho systému sa doporučuje použiť
mäkkú, najlepšie dažďovú vodu.

Pri uvedení kotla do prevádzky je nutné skontrolovať či všetky uzatváracie
ventily sú v otvorenej polohe. Vidlicu pohyblivého kábla pripojte do zásuvky.
Po pripojení kotla do elektrickej siete, sa na displeji predného ovládacieho panelu po dobu 2 sekúnd
zobrazí informácia o softwérovej verzii produktu.

Kotol je uvedený do zimného režimu prostredníctvom tlačítka . Prevádzka kotla v zimnom
režime je signalizoavaná tým, že signalizačná LED dióda nad tlačítkom nesvieti. V tomto
režime je kotol pripravený pre vykurovanie do vykurovacieho systému.
Ak nastane požiadavka na vykurovanie prostredníctvom zopnutého termostatu, príp. z kontaktov
Opentherm, kotol je uvedený v priebehu pár sekúnd do prevádzky. Na displeji je zobrazovaná
aktuálna teplota vykurovacej vody. V pravom dolnom rohu displeja červená svetelná bodka
signalizuje, že kotol nabehol v korektne a hlavný horák kotla je v prevádzke.
Svetelná LED dióda pri symbole svieti, čím signalizuje požiadavku z termostatu pre
vykurovanie. V prípade ukončenia požiadavky na vykurovanie táto dióda zhasne.

Kotol ATTACK je vybavený taktiež anticyklačnou funkciou. Po ukončení požiadavky na
vykurovanie sa aktivuje anticyklačný čas v priebehu ktorého kotol nebude reagovať na požiadavku
na vykurovanie. Opätovné naštartovanie kotla nastane po uplynutí tejto doby. Plynutie tejto doby je
signalizované blikaním LED diódy pre symbole .
V prípade požiadavky na ohrev teplej úžitkovej vody sa na prednom ovládacom panely kotla
rozsvieti signalizačná LED dióda pri symbole a je súčasne zobrazovaná aktuálna teplota
teplej úžitkovej vody vychádzajúcej z kotla.

Zmenu teploty vykurovacej vody je možné uskutočniť pomocou tlačítok +/ - pri symbole .
Pričom tlačítkom + sa požadovaná teplota zvyšuje a tlačítkom - znižuje. Hodnota teploty je
zobrazovaná na displeji kotla. Potvrdenie a uloženie želateľnej hodnoty nastáva
automaticky v prípade, že sa v priebehu 5 sekúnd táto hodnota prostredníctvom tlačítok
nezmení.
Zmena teploty TÚV sa vykonáva takisto prostredníctvom príslušných tlačítok +/- ale pri
symbole , pričom jej hodnota je zobrazovaná na displeji kotla. Požadovaná hodnota teploty
je takisto uložená do pamäte v prípade, že sa táto hodnota v priebehu

filtrovanú

V prípade, že nie je požiadavka na vykurovanie a nie je zaznamenaná žiadna porucha, tak je na
displeji zobrazovaná aktuálna hodnota výstupnej teploty vykurovacej vody. Kotol je v
pohotovostnom režime - pripravený na prevádzku. V prípade, že tlak vykurovacej vody je nižší ako
0,8 bar je indikovaná chyba E 37. Aktuálnu hodnotu tlaku vykurovacej vody v systéme je možné
zobraziť v informačnom režime (kapitola Informačný režim) V prípade, že zobrazovaná hodnota
tlaku je nižšia ako 0,8 bar, tak je nutné prostredníctvom dopúšťacieho ventilu dotlakovať systém na
cca.1 - 1,5 bar. Po dosiahnutí tohto tlaku je potrebné dopúšťací ventil uzavrieť. Dopúšťací ventil by
mal byť vybavený spätnou klapkou, aby bolo zabránené prípadnej kontaminácií pitnej vody vodou
z kotla. Toto by mohlo nastať ak by dopúšťací ventil nebol dokonale uzavretý a tlak vo vykurovacej
sústave by bol vyšší ako tlak vody vo vodovodnom systéme. Kotly ATTACK KST, KZT sú od
výroby vybavené dopúšťacím ventilom so spätnou klapkou.

do pamäti

5 sekúnd prostredníctvom
tlačítok nezmení.

Tvrdosť vody vo vykurovacom systéme nesmie byť
vyššia ako 3 mval/l.

.

Nastavenie teploty vykurovacej vody a TÚV
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Nastavenie letného režimu

Spôsoby regulácie kotla

Prevádzka kotla s externým zásobníkom TÚV (KT)

Prevádzka kotla s prietokovým ohrevom TÚV (KST)

Prevádzka kotla zo zásobníkovým ohrevomTÚV(KZT)

Nastavenie letného režimu kotla sa uskutočňuje zatlačením tlačítka . Prevádzka kotla v letnom
(pohotovostnom) režime je zobrazovaná svietením LED diódy nad tlačítkom . Kotol v
letnom režime bude ignorovať akúkoľvek požiadavku pre vykurovanie z izbového termostatu, príp.
z kontaktov OpenTherm.Kotol v letnom režime môže pripravovať len TÚV. Letný režim kotla je
zároveň aj pohotovostným režimom kotla, pri ktorom je aktivovaná protizámrazová funkcia a
funkcia ochrany čerpadla. Protizámrazová funkcia chráni ako kotol, tak aj vykurovaciu sústavu. V
prípade, že teplota vykurovacej vody poklesne pod 6 °C, tak sa kotol naštartuje na minimálny
vykurovací výkon a vypne sa až pri dosiahnutí teploty vykurovacej vody 15°C.
Automatická ochrana čerpadla zabráni zablokovaniu čerpadla tak, že v prípade jeho nečinnosti
dlhšej ako 24 hodín aktivuje čerpadlo po dobu 30 sekúnd.

1, prevádzka kotla bez izbového termostatu - v tomto prípade je nutné mať prepoj na svorkovnici kotla
medzi kontaktmi T1 a T2. Tento prepoj je uskutočnený z výrobného závodu. Kotol pripravuje
vykurovaciu vodu na zvolenúhodnotu teplotynastavenú prostredníctvom tlačítok displeja.
2, prevádzka s izbovým termostatom - kotol je regulovaný izbovým termostatom a udržuje nastavenú
teplotu vykurovacej vody. Izbový termostat sa pripojí namiesto odpojeného prepoja na kontaktyT1 a T2
svorkovnice kotla, prípadne cez kontakty OpenTherm, kedy sa namiesto izbového termostatu pripojí
regulátor napr. CR11010 (obj.kód OT36A), ktorý okrem iných rozšírených funkcií plní aj funkciu
izbového termostatu.

3,Prevádzka kotla podľa vonkajšej teploty - kotol má pripojenú vonkajší snímač teploty (obj.kód KST
06) a je zvolená ekvitermická krivka. Ku kotlu môže byť pripojený aj izbový termostat, ktorý má vplyv
na zapínanie a vypínanie kotla s tým rozdielom, že teplota vykurovacej vody je riadiacou elektronikou
automaticky vypočítanápodľa aktuálnej vonkajšej teploty.

Pri prevádzke kotla s externým zásobníkom je nutné pripojiť na svorkovnicu kotla 230V pohon
trojcestného ventilu bez mikrospínača (kontakty L,N,R, kde L,N sú fázy a N je nulovací vodič) a
snímač teploty TÚV (kontakty S1,S2). Kotol pripravuje TÚV v letnom aj v zimnom režime, pričom
príprava TÚV má vždy prednosť pred požiadavkou na vykurovanie. V prípade, že kotol pracuje bez
prípravy TÚV, tak je na kontaktoch svorkovnice S1 a S2 uskutočnený prepoj, ktorý je vybavený 2,2 k
rezistorom.
Príslušenstvopre pripojenie externého zásobníka TÚV:
1, Trojcestný ventil FUGAS 3/4" + pohon (obj. kód OT44)
2, SnímačTÚV prepoužitie do jímky s1 m káblom(obj. kódTH30)

Pri prevádzke kotla s prietokovým ohrevom (verzia kotla KST) je požiadavka na ohrev zaznamenaná
prietokovým snímačom vody TÚV, ktorý reaguje na odber teplej vody. Maximálny pripojovací pretlak
TÚV môže byť 6 bar. V oblastiach s vyššou tvrdosťou vody je nutné zabezpečiť zmäkčenie vody
vstupujúcej dokotla, čím sa predíde zaneseniu doskového výmenníka tepla pre TÚV.

Pri prevádzke kotla zo zásobníkovým ohrevom (verzia kotla KZT) je požiadavka na ohrev
zaznamenaná snímačom vody TÚV, ktorý reaguje na pokles teplej vody v zásobníku. Maximálny
pripojovací pretlak TÚV môže byť 6 bar. V oblastiach s vyššou tvrdosťou vody je nutné zabezpečiť
zmäkčenie vody vstupujúcej do kotla, čím sa predíde zaneseniu zásobníka tepla pre TÚV. Taktiež je
nutné pri ročných prehliadkach kontrolovať stav horčíkovej anody umiestnenej vo vrchnej časti
zásobníka.

Pozn. Na kontakty Opentherm nie je možné použiť kontaktový spínací izbový termostat. Kontakty
OpenTherm su určené pre pripojenie regulátora, ktorý pre svoju prevádzku využíva komunikačný
protokol OpenTherm.

Ω

Na zanesený doskový výmenník z dôvodu prevádzky na tvrdej vode sazáruka nevzťahuje.

Na zanesený zásobník TÚV z dôvodu prevádzky na tvrdej vode sazáruka nevzťahuje.
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Informačný režim

História porúch a prevádzkových stavov

Chybové hlásenia

Informačný(info) režim je možne aktivovať zatlačením tlačítka . Opätovným
stláčaním je možné listovať medzi indexami, ktoré sú zobrazené v tabuľke:.

Index
1 Aktuálna intenzita plameňa
2 Aktuálna teplota výstupnej vykurovacej vody
3 Aktuálna teplota spiatočkovej vykurovacej vody
4 Aktuálna teplota TÚV
5 Tlak vo vykurovacom systéme
6 Aplikačný typ
7 Aktuálna teplota spalín
8 Aktuálny prietok TÚV vyjadrený frekvenciou snímača (Hz)
9 Aktuálna vypočítaná hodnota výstupnej vyk. vody na základe

vonkajšej teploty (v režime ekvitermickej regulácie)
10 Aktuálna hodnota vonkajšej teploty (v prípade pripojenia snímača

vonkajšej sondy)
Ukončenie info režimu je možné previesť zatlačením tlačítka . Info režim sa
automaticky ukončí ak v priebehu 1 minúty nebude uskutočnená žiadna zmena.

Pridržaním tlačítka po dobu dlhšiu ako 3 sekundy sa aktivuje história porúch kotla. Na
displeji sa zobrazí symbol E s príslušným kódom chyby (viď tab. chybových hlásení).
Listovanie v zozname porúch sa uskutočňuje prostredníctvom tlačítka , kedy je
striedavo zobrazované poradové číslo chyby a označenie chyby E.
Ukončenie tohto režimu je možné vykonať opätovným zatlačením tlačítka . História
porúch sa automaticky ukončí po uplynutí 30 sekúnd od poslednej uskutočnenej zmeny.

V prípade vzniku akejkoľvek chyby sa na displeji kotla zobrazí symbol chyby „E“ s
príslušným indexom chyby(poruchy) podľa tabuľky.
Tabuľka chybových hlásení.
Index

01 Blokovanie plameňa aj po niekoľkých neúspešných pokusoch
02 Falošný signál plameňa
03 Otvorený limitný termostat

---------
08 Chyba v okruhu plameňa
09 Chyba v okruhu plynového ventilu
10 Chyba v komunikácií s pamäťou riadiacej elektroniky EEPROM
11 Rozdiel teplôt stupačky a spiatočky pri štarte kotla
20 Chyba mikroprocesora riadiacej jednotky
21 Chyba Hup ADC

05 Chyba v komunikácií medzi riad. elektronikou a ventilátorom
07 Vysoká teplota spalín

(Interná chyba CVBC elektroniky)
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22 Chyba Lup ADC

30 Teplota vyk. vody je mimo pracovného rozsahu (uzatvorený okruh-skrat)
31 Teplota vyk. vody je mimo pracovného rozsahu (otvorený-nepripojený)
32 Teplota TÚV je mimo prac. rozsahu (uzatvorený okruh-skrat)
33 Teplota TÚV je mimo prac. rozsahu (otvorený okruh-nepripojený)
34 Nízke napájacie napätie (menej ako 185 VAC, ak napätie dosiahne 190-

250VAC chyba je odstránená v priebehu 10 sec.
35 Frekvencia napájacieho napätia je rozsahu väčšom ako +/- 5 %
36 Veľký rozsah spodnej a hornej hodnoty napájacieho napätia
37 Nízky tlak vody vo vykurovacom systéme
41 Chýbajúci signál medzi snímačom tlaku vyk. vody a riad.jednotkou
43
44
45 Teplota spalín je mimo pracovného rozsahu (uzavretý okruh-skrat)
46 Teplota spalín je mimo pracovného rozsahu (otvorený okruh-nepripojený)

Chyby 1-47 sú zaznamenávané v pamäti kotla. Pre vyresetovanie chýb
(1,2,3,5,7,11,26) je nutné použiť tlačítko .

(Interná chyba CVBC elektroniky)
25 Nezhoda medzi Hup a Lup CRC (Interná chyba CVBC elektroniky)
26 Strata plameňa 4 krát v priebehu 4 minút

Teplota spiatočky je mimo prac. rozsahu (uzavretý okruh-skrat)
Teplota spiatočky je mimo prac. rozsahu (uzavretý okruh-nepripojený)

47 Chyba spojenia medzi snímačom tlaku a riadiacou jednotkou

V prípade pripojenia vonkajšieho snímača vonkajšej teploty do svorovnice kotla (kontakty
S1 a S2) a navolením ekvitermickej krivky „C“(parameter č.15 - Inštalačný režim kotla),
kotol začne pracovať v režime ekvitermickej regulácie teploty vykurovacej vody. Teplota
vykurovacej vody je v tomto prípade automaticky prepočítaná s ohľadom na aktuálnu
vonkajšiu teplotu podľa následovného vzťahu:

T = K + C1 * (20 vonkajšia teplota) / 4 kde K-konštanta (parameter č.10 - Inštalačný
režim kotla

T = 30°C + C1 * (20 vonkajšia teplota) / 4

Kde C1 je odvodené podľa zvolenej krivky „C“ nasledovne:
Ak C = 1 .. 7 potom C1 = C
Ak C = 8 potom C1 = 9
Ak C = 9 potom C1 = 12
Ak C = 10 potom C1 = 18

Ekvitermická regulácia kotla

ÚK

ÚK
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C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C1 20 10 0 -10 -20
1
2
3
4
5
6
7
9

12
18

30 32.5 35 37.5 40
30 35 40 45 50
30 37.5 45 52.5 60
30 40 50 60 70
30 42.5 55 67.5 80
30 45 60 75 90
30 47.5 65 82.5 90
30 52.5 75 85 90
30 60 85 85 90
30 75 85 85 90

Reset



V tabuľke sú uvedené hodnoty teploty vykurovacej vody v závislosti od zvolenej krivky „C“ a
vonkajšej teploty prostredia. Nastavenie krivky „C“ sa uskutočňuje v inštalačnom režime, ktorý
je podrobnejšie opísaný v kapitole Inštalačný režim kotla.

Ekvitermické krivky "C"

20

30

40

50

60

70

80

90

Vonkajšia teplota (°C)

Pri nastavení ekvitermickej krivky zaleží na mnohých vstupných faktoroch ako sú tepelná strata
vykurovaného objektu, teplota na ktorú bude objekt vykurovaný, atď.
Pri výbere vhodnej ekvitermickej krivky „C“ je dôležité si uvedomiť, že v prípade navolenia
príliš strmej krivky objekt nebude vykurovaný na základe ekvitermickej regulácie, ale
regulácia bude uskutočnená iba priestorovým termostatom, kde sa prakticky stratia výhody
tejto regulácie a systém sa bude brať do úvahy aktuálnu teplotu prostredia. Naopak v prípade
navolenia príliš plytkej krivky sa môže stať, že teplota vykurovacej vody nebude dostatočne
vysoká na zabezpečenie tepelnej pohody vo vnútri vykurovaného objektu.
Pre začiatočné nastavenie volíme krivku C=5 a na základe odozvy vykurovaného objektu túto
krivku vhodne meníme. Výsledok nastavenia by mal byť, že priestorový termostat bude kotol
vypínať čo najmenej a kotol bude v prevádzke v čo najdlhších intervaloch. Všeobecne platí, že
pri dobre zaizolovaných budovách je vhodná plytká krivka (C=1,2,3...) a pri nezateplených
budovách, budovách s väčšími tepelnými stratami sa volí strmšia krivka (C=6,7..10).
Výhodou ekvitermickej regulácie je vykurovať objekt s čo najnižšou teplotou vykurovacej
vody, v čo najdlhších periódach za účelom zabezpečenia stálej teploty vykurovacích telies.
Vzhľadom k stále nahriatym vykurovacím telesám sa získa stály podiel sálavej zložky, ktorá
pôsobí zvýšenou tepelnou pohodou na užívateľa oproti konvekčnému vyhriatemu vzduchu vo
vykurovanom priestore. Po zvolení ekvitermickej krivky je nutné počkať jeden až dva dni na
odozvu objektu, či priestorový termostat zbytočne často nevypína. V prípade častého vypínania
priestorového termostatu je budova regulovaná prevažne priestorovým termostatom a je preto
treba znížiť strmosť krivky (navoliť nižšiu krivku).
Vonkajšie snímač sa spravidla umiestňuje na severnú, prípadne severozápadnú stranu budovy.
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Vonkajšie rozmery kotla ATTACK KT:

470 mm 310 mm

150 mm
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Vonkajšie rozmery kotla ATTACK KST:

470 mm 310 mm

150 mm
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Vonkajšie rozmery kotla ATTACK KZT:

620 mm 461 mm
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Hlavnéčastikotla ATTACK KT



Hlavnéčastikotla ATTACK KST
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Hlavnéčastikotla ATTACK KZT
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Dohľadza prevádzky

Vlastný kotol je v prevádzke zaistený proti nebezpečným prevádzkovým stavom. Nemôže
však zabrániť vzniku takých poruchových stavov, ktorých príčina nie je obsiahnutá v
mechanizme kotla. Preto je potrebné, aby užívateľ po uvedení kotla do prevádzky vykonal 1
krát za 3 dni prehliadku kotla a skontroloval:
- či je systém naplnený vodou a či voda zo systému neuniká. V prípade poklesu tlaku pod 0,8
bar vo vykurovacom systéme v studenom stave je systém nutné opätovne dotlakovať za
pomoci dopúšťacieho ventilu na hodnotu tlaku v rozmedzí 1-1,5 bar.
- či nie je v okolí cítiť spaliny alebo plyn. V prípade úniku plynu odstaviť kotol, uzavrieť prívod
plynu a privolať odborný servis.
Zistené závady je nutné nahlásiť servisnému pracovníkovi, ktorý kotol spúšťal do
prevádzky. V prípade úniku plynu je potrebné uzatvoriť prívod plynu. Zistené závady sa
musia okamžite odstrániť!

Náhradné diely

Záruka, reklamácia

Servis

Výrobca vedie jednotlivé časti kotla ako náhradné diely, ktoré poskytuje na záručný a
pozáručný servis len zmluvným partnerom na základe objednávky alebo reklamácie.

Presné znenie záruky, záručných podmienok a pokynov k reklamácii obsahuje záručný list.
V prípade reklamácie je potrebné riadiť sa pokynom na záručnom liste. Opravy v záručnej
dobe sa vykonávajú výhradne prostredníctvom zmluvných servisov!

Po každom roku prevádzky kotla počas trvania záruky je nutné nechať si kotol prehliadnuť
a nastaviť zmluvnou organizáciou. Pokiaľ toto nebude vykonané, záruka na kotol nebude
uznaná. Po skončení záručnej doby výrobca doporučuje užívateľom zásahy do kotla za účelom
opráv vykonávať iba zmluvným servisným partnerom. Činnosť užívateľa kotla je vymedzená
len činnosťou opísanou v časti "Údržba"!

Pozor!
V zmysle rešpektovania záručných podmienok výrobca nepovoľuje v dobe záruky vykonávať

akékoľvek opravy inou ako zmluvnou servisnou organizáciou pri dodržaní záručných podmienok.
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Údržba

Balenie, preprava, skladovanie

Príslušenstvo, dokumentácia kotla

Pravidelná údržba je dôležitá pre spoľahlivý chod kotla, vysokú životnosť a účinnosť
spaľovania. Odporúčame užívateľovi, aby sa spojil so zmluvnou servisnou organizáciou z
blízkeho okolia a zabezpečil si pravidelné ročné prehliadky kotla (viď. podmienky pre
uplatnenie záruky). Servisný technik vykoná kontrolu ovládacích a zabezpečovacích prvkov
kotla, kontrolu tesnosti plynového a vodného okruhu a podľa potreby vyčistí horák a výmenník
od nečistôt. V prípade zníženia tlaku je potrebné dopustiť vodu do studeného vykurovaného
systému.

Približne raz za mesiac by mal užívateľ skontrolovať, či kondenzát spoľahlivo odteká do
kanalizačného potrubia. Kontrola a vyčistenie filtrov vykurovacieho systému by mala byť
uskutočnená po prvom zakúrení, po prvom týždni prevádzky a pravidelne podľa stupňa
zanášania vykurovacieho systému.

Kotol sa prepravuje vo vodorovnej polohe. Z hľadiska možného poškodenia pri
manipulácii a preprave je chránený kartónovým obalom. Balenie je istené lepiacou páskou.
Musí sa skladovať v neagresívnom priestore s teplotou +5 až +50°C v relatívnej vlhkosti
vzduchu max. 75% bez prítomnosti organických pár, plynov aprašnosti.

Kotol ATTACK KT, KST, KZT sa dodáva kompletne zmontovaný a funkčne
odskúšaný.
Súčasťou dodávky je nasledujúca dokumentácia a príslušenstvo:
- návod na obsluhu s dokladom o preskúšaní kotla na zadnej strane návodu
- záručný list, zoznam zmluvných servisných organizácií
- konzola pre uchytenie kotla na stenu

- koaxiálna trubka 60/100 mm 1m
- koaxiálne koleno 90°
- tesnenie

Príslušenstvo, ktoré nie je dodávané priamo s kotlom :
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Technické parametre

Kategória spotrebiča……………...………….. .............................................II

Druh plynu………………………….................................. zemný plyn (G20), propán (G31)

Pripojovací pretlak propánu (mbar) ............................................................ 37
Tepelný príkon (max/min) (kW) ………….. ..........................................23,4 / 7,1

Tepelný výkon teplotný spád 80/60°C (max/min) (kW) ……...……… 22,4 / 6,8

Hlučnosť (1m od kotla, 1,5 výška) dB(A)………..................................... <50
Hmotnostný prietok spalín (g/s) ……………….................. 13
Max. teplota spalín (max.výkon 50/30°C / 80/60°C) (°C) ………..........52 / 77
Trieda NOx…………………………..............................................................5
Obsah CO v spalinách (%) ........................................................................ 9,0 %
Menovitá účinnosť pri teplotnom. spáde (50/30) (%) .................................107
Menovitá účinnosť pri teplotnom. spáde (80/60) (%). ..................................97
Teplotný rozsah nastavenia teploty vyk.vody v režime ÚK (°C)................ 20-85
Objem expanznej nádoby (l) …………………. ............................................7
Max. pracovný pretlak vykurovacej vody (bar)..…….....................................3
Min. pracovný pretlak vykurovacej vody (bar)…..……................................0,8
Max. pracovná teplota vykurovacej vody (°C)…….......................................85
Prostredie podľa STN 33 2000-3......................................................normálne AA5/AB5
Režim prípravy teplej úžitkovej vody (TÚV) (platí len pre verziu kotla ATTACK KST, KZT)
Rozsah nastavenia TÚV (°C)...................................................................... 35 - 65 °C
Prietok TÚV pri teplotnom rozdiele 35 °C (l/min)......................................... 9
Prietok TÚV pri teplotnom rozdiele 25 °C (l/min)........................................ 13
Minimálny prietok TÚV KST (l/min) ..............................................................2,2
Objem zásobníka TÚV KZT ( lit.)
Rozsah pracovného pretlaku TÚV (bar)......................................................... 1 - 6

Napätie / Frekvencia (V/Hz)…………………........................................... 230/50
Napätie na kontaktoch izbového termostatu (V) …...................................... 230
Príkon (W) …………………….....................................................................120
Menovitý prúd poistky (A)................................................................................2
Stupeň krytia. …………………..................................................................... IP44

Šírka / Výška / Hĺbka KT, KST (mm).………................................. 465/800/310

Váha bez vody (kg)……………………………………................................... 35

Vstup/Výstup ÚK (G) ……………………………....................................3/4"/ 3/4"
Plyn (G) …………………………………………........................................... 3/4"
Priemer vývodu kondenzátu (mm)………………............................................ 13
Odťah spalín
Max.dĺžka súos.odkúrenia 60/100 - horizontálne (m) ...……………………..3

- vertikálne (m)........................................... 2,7
Max. súčet dĺžiek dvojtrubkového odkúrenia 80mm (m) ................................10

2H3P

33 13 33 43 53 83

2

Prevedenie……………………………….................................B , C , C , C , C , C

Pripojovací pretlak zemného plynu (mbar) ......………….....…................. 20

Tepelný výkon teplotný spád 50/30°C (max/min) (kW) ……...……..… 25 / 7,5

Spotreba zemného plynu (max/min) (m3/h)……................................. 2,46 / 0,74
Spotreba propánu (max/min) (m3/h).......................................................0,95/0,3

(max.výkon)

...................................................................60

Šírka / Výška / Hĺbka KZT (mm)......………................................. 620/883/461

Elektrické údaje

Rozmery

Pripojenie

Ø

Ø
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TECHNICKÁ PRÍRUČKA URČENÁ PRE
MONTÁŽNE A SERVISNÉ ORGANIZÁCIE
Inštalácia kotla

Kotol môže inštalovať len organizácia s platným oprávnením na inštaláciu a montáž
plynových spotrebičov. Pre inštaláciu musí byť spracovaný projekt, ktorý zodpovedá platným
predpisom. Zapojenie kotla musí zodpovedať platným predpisom, normám a návodu na
obsluhu. Za škody , ktoré vznikli chybným zapojením, výrobca nezodpovedá.

Podmienky inštalácie:

Inštalovať plynový kotol môže len organizácia, ktorá má oprávnenie vykonávať túto činnosť.
Pre inštaláciu musí byť spracovaný projekt, ktorý zodpovedá platným predpisom.
Povinnosťou montážnej organizácie je vykonať pred inštaláciou kontrolu správnej voľby typu
kotla vzhľadom k funkčným vlastnostiam a požadovaným parametrom. Kotol má krytie
elektrických častí IP 44, ktoré spĺňa podmienky odolnosti aj proti zvisle kvapkajúcej vode.
Môže byť preto umiestnený v kúpeľniach v zóne 3 podľa STN 33 2000-7-701 (vo vzdialenosti
min. 60 cm od hrany vane, alebo sprchovacieho kútu). Pri inštalovaní musí byť podľa tejto
normy prevedená ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Miestnosť, v ktorej je kotol
umiestnený, musí mať teplotu vzduchu v rozsahu +5 do +35 °C s relatívnou vlhkosťou do 80%.

- 100 mm z materiálov ťažko a stredne horľavých
- 200 mm z ľahko horľavých hmôt (napr. drevovláknité dosky, polyuretán, polystyrén,
polyetylén, ľahčený PVC, guma....)
Z hľadiska požiarnej bezpečnosti kotol musí byť inštalovaný a prevádzkovaný v súlade s STN
92 0300.

Prvé uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy kotla musí vykonať zmluvný servisný
partner výrobcu, ktorý potom vykonáva pravidelnú údržbu , záručný a pozáručný servis kotla.
Do prívodného plynového potrubia musí byť pred kotol namontovaný ručný uzáver plynu,
ktorý musí byť voľne prístupný. Ventil nie je predmetom dodávky príslušenstva kotla.
Napojenie kotla na vykurovaciu sústavu sa vykonáva prostredníctvom závitových spojov G
3/4".Pri kotli KZT je dodávaný 6 bar. poisný ventil , ktrorý je nutné nainštalovat na prívod
studenej vody do kotla Pripojenie vstupu plynu sa vykonáva prostredníctvom závitových
spojov G3/4". Pripojenie k rozvodu TÚV je uskutočnené prostredníctvom závitových spojov
G 1/2". Pred inštaláciou kotla je nutné sa presvedčiť, že zvolené miesto zodpovedá
požiadavkám na umiestnenie odvodu spalín a že sú splnené minimálne vzdialenosti.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o rýchloohrievací kotol, ktorý je vybavený vlastným
čerpadlom, je ho možné pripojiť na samotiažny systém ako aj na nový systém určený pre
nútenú cirkuláciu vody vo vykurovacom systéme. Pre nové rozvody doporučujeme používať
máloobjemové vykurovacie telesá a rozvody v čo najmenších dimenziách, vzhľadom k
rýchlemu nábehu sústavy na teplotu a veľkej pružnosti systému. Vlastné pripojenie kotla k
vykurovacej sústave a rozvodu plynu musia byť vykonané takým spôsobom, aby neboli
namáhané pripojovacie vývody kotla. Pred pripojením kotla na vykurovací systém je potrebné
tento dôkladne prepláchnuť najmä u pôvodných systémoch, aby sa odstránili prípadné drobné
nečistoty a kaly.

V blízkosti kotla sa nesmú umiestňovať predmety klasifikované podľa STN 73 0823 na
vzdialenosťmenšiu ako :



Umiestnenie kotla

Zavesenie kotla na stenu

Odvod kondenzátu

Vykurovacia sústava musí byť vybavená vhodným filtrom. Pre využitie maximálneho výkonu
výmenníka tepla, jeho správnej funkcie a vysokej životnosti je nutné zaistiťminimálny pretlak
vykurovacieho systému 0,8 bar. Zabudovaná expanzná nádoba umožňuje pripojenie kotla na
uzavretý vykurovací systém. Kotol je určený k prevádzke na zemný plyn menovitého pretlaku
v rozvodnej sieti 20 mbar, alebo propánu menovitého pretlaku 37 mbar. Kotol sa umiestňuje
tak, aby boli zaistené potrebné prevádzkové podmienky s ohľadom na možnosti prevedenia
prívodu spaľovacieho vzduchu a odťahu spalín.

Umiestnenie kotla musí zodpovedať projektovej dokumentácii. Kotol je potrebné umiestniť
tak, aby boli zabezpečené potrebné prevádzkové podmienky a s ohľadom na možnosti
prevedenia prívodu spaľovacieho vzduchu a odťahu spalín. Po stranách kotla musí byť
zaistený voľný prístup minimálne 0,2 m a pred kotlom 1 m pre montáž a servis. Kotol musí byť
inštalovaný min. 0,1 m nad podlahou.

Montáž kotla na stenu musí byť prevedená na základe odborného posúdenia únosnosti steny
(projektant, montážna firma) tak, aby bolo zaručené bezpečné a spoľahlivé zavesenie kotla.
Kotol je nutné pripevniť na stenu pomocou pribalenej konzoly, na ktorú bude kotol zavesený
vhodným spojovacím materiálom ( hmoždinky 10 + skrutky 5x50 a pod.) s ohľadom na
kvalitu steny.

Pri prevádzke kondenzačného kotla vzniká kondenzát, ktorý je treba neustále odvádzať.
Priemer odvodnej sústavy musí mať min. priemer 13 mm. Pri vypúšťaní kondenzátu do
kanalizačnej siete sa treba riadiť príslušnými miestnymi a národnými predpismi. V prípade
nutnosti je možné použiť neutralizačné zariadenie. Pri odvode kondenzátu nesmie dôjsť k
žiadnemu hromadeniu kondenzátu preto je nutné zabezpečiť sklon odvodu do kanalizácie
min. 3% smerom od kotla.

465 mm
8080

195 195 195

305 mmkotol

konzola
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Inštalačný režim kotla

Inštalačný režim slúži na nastavenie rôznych parametrov prevádzky kotla. Aktivácia
inštalačného režimu sa uskutočňuje pridržaním tlačítka na ovládacom paneli po dobu
dlhšiu ako 3 sekundy. Voľba inštalačného režimu je signalizovaná blikaním signalizačnej
LED diódy nad týmto tlačítkom. Listovanie medzi parametrami sa uskutočňuje zatláčaním
tlačítka . Zmena parametra sa vykonáva tlačítkami +/- pri symbole . Zápis do
pamäte kotla je nutné potvrdiť tlačítkom v priebehu 5 sekúnd od navolenia
požadovanej hodnoty. Tento čas je indikovaný blikaním červenej LED diódou nad týmto
tlačítkom.
V prípade, že sa zmena parametra nepotvrdí tlačítkom , hodnota sa neuloží do pamäte
kotla a v platnosti zostáva posledná hodnota pred uskutočňovaním tejto zmeny.
Ukončenie inštalačného režimu sa vykonáva zatlačením tlačítka , v prípade že nad
týmto tlačítkom nebliká červená LED dióda. Ukončenie inštalačného režimu taktiež nastane
v prípade nečinnosti dlhšej ako 1 minúta.

Zoznam parametrov:

1 Nárast teploty pri štarte (°C/min) v režime ÚK
2 Anticyklačný čas v režime ÚK (s)
3 Kp faktor v režime ÚK (-)
4 Ki faktor v režime ÚK (-)
5 Kp faktor v režime TÚV (-)
6 Ki faktor v režime TÚV (-)
7 Štartovací výkon (%) 6
8 Kp faktor ventilátoru (-)
9 Ki faktor ventilátoru (-)
10 Parameter nastavenia vykurovania podľa vonkajšej teploty (°C)
11 Aktuálne nastavenie teploty ÚK(C°)
12 Nastavenie dobehu čerpadla v režime ÚK(min)
13 Aktuálne nastavenie teploty TÚV(°C)
14 Maximálny výkon kotla v režime ÚK (%)
15 Nastavenie krivky vykurovanie podľa vonkajšej teploty(-)
16 Nastavenie dobehu čerpadla v režime TÚV (s)
17 Hysterézia v režime ÚK (°C)
18 Hysterézia v režime TÚV KT/KST/KZT(°C)
19 Nastavenie max. hodnoty teploty v režime ÚK(°C)

Testovací režim sa aktivuje pridržaním tlačítka po dobu dlhšia ako 3 sekundy.
Funkciu testovacieho režimu signalizuje blikanie signalizačnej LED diódy pri tomto
tlačítku. Počas testovacieho režimu je možné nastaviť výkon prostredníctvom tlačítok +/ -
pri symbole , ktorý je vyjadrený v percentách a je zobrazovaný na displeji.
Ak si želáte ukončiť testovací režim, je tak možné vykonať prostredníctvom tlačítka .
Trvanie testovacieho režimu sa dá nastaviť, alebo automaticky končí v prípade, že v
priebehu 30 minút nenastane žiadna zmena.

číslo parametra popis predvolená hodnota
4
90
2

62
3

93
0

35
230
30

5

100
0
30
3

5/3/5
85

rozsah nastavenia
(0-60)
(0-255)
(0-255)
(0-255)
(0-255)
(0-255)
(0-70)
(0-255)
(0-255)

(20-40)

(1-20)

(0-100)
(0-10)
(0-255)
(0-10)
(0-20)
(20-85)

Testovací režim
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Pripojenie kotla k vykurovaciemu systému

Pripojenie kotla ku rozvodu TÚV

Pripojenie kotla k plynovému potrubiu

Kotly ATTACK sú určené pre vykurovacie systémy s núteným obehom vykurovacej vody.
Rýchlosť prúdenia vody je možné nastaviť prepínačom na čerpadle. Pred naplnením
vykurovacieho systému vodou je potrebné tento systém riadne vyčistiť. Vykurovacie telesá a
rozvody je nutné niekoľkokrát prepláchnuť. Na dôkladné prepláchnutie a vyčistenie
vykurovacej sústavy doporučujeme použiť čistiace prípravky. Na vstupe ÚK do kotla musí byť
namontovaný filter. Filter doporučujeme mosadzný s bočným čistením, ktorý musí sa v
pravidelných intervaloch čistiť v závislosti od zanášania systému. Z dôvodu údržby a servisu
kotla doporučujeme namontovať na vstup a výstup ÚK a TÚV uzatváracie ventily. Filter a
ventily nie sú dodávané ako príslušenstvo kotla. Vykurovací systém musí byť taktiež vybavený
napúšťacím ventilom (inštalácia s kotlom ATTACK KT) pripojeným na vodovodnú sieť
vybavený spätnou klapkou slúžiaci na plnenie a tlakovanie vykurovacej sústavy. Kotol
ATTACK KST je vybavený dopúšťacím ventilom so spätnou klapkou.

Tvrdosť vody vo vykurovacom systéme nesmie byť vyššia ako 3 mval/l. V prípade
poškodenia výmenníka z dôvodu prevádzkovania kotla s vodou tvrdosti vyššej ako 3 mval/l sa
záruka na výmenník takisto nevzťahuje.
V kotle je namontovaná 7 l tlaková expanzná nádoba, ktorá umožňuje pripojenie na uzavretý
vykurovací systém. Ak to vyžaduje veľkosť vykurovacieho systému je potrebné namontovať
ďalšiu tlakovú expanznú nádobu. Medzi výstupnou a vstupnou vykurovanou vodou z kotla sa
doporučuje teplotný rozdiel 15 - 20°C. Pri rekonštrukcii vykurovania alebo nového systému sa
doporučujú nízkoobjemové vykurovacie telesá a rozvody v čo najmenších dimenziách
vzhľadom k rýchlemu nábehu sústavy na teplotu a pomerne veľkej pružnosti systému. Postup pri
napúšťaní vody: pri napúšťaní vody musí byť kotol odpojený od el. siete, otvoriť
odvzdušňovacie ventily na kotly a na systéme vykurovania. Systém natlakovať na min. 1 bar
znovu odvzdušniť a v prípade poklesu tlaku opäťdotlakovať.
Vykurovacia sústava musí vyhovovať platným normám a predpisom:
STN 06 0310 - Projektovanie a montáž ústredného vykurovania,
STN 06 0830 - Zabezpečenie zariadenia pre ústredné vykurovanie
Veľkosť expanznej nádoby sa podľa STN 06 0830 vypočíta podľa vzorca:

V prípade, že objem expanznej nádoby vyjde podľa tohto vzorca väčší ako 7 litrov je nutné
systém doplniť o ďalšiu expanznú nádobu, ktorej minimálna veľkosť zodpovedá spočítanému
rozdielu. Z dôvodu maximálneho využitia kondenzačného efektu je nutné, aby bola vykurovacia
sústava dimenzovaná na teplotný spád 50/30°C. Kotol je vybavený sifónom, ktorý je potrebné
pred spustením zaplaviť vodou o objeme cca 100ml. Prepad z poistného 3 barového ventilu je
potrebné pripojiť na odpadové potrubie.

Pripojenie kotla ku rozvodu TÚV musí byť vyhotovené v súlade s požiadavkami normy STN 06
0830. Rozvod TÚV musí byť vybavený všetkými predpísanými armatúrami. Maximálny
pripojovací pretlak TÚV môže byť 6 bar. Pre kotli KZTje nutné nainštalovať na prívod vody do
zásobníka 6 bar. poistný ventil. Tvrdosť a zloženie vody musí vyhovovať platným predpisom
pre pitnú vodu.

Plynový rozvod ku ktorému je kotol pripojený musí byť odskúšaný a zrevidovaný. Po pripojení
kotla sa musia znovu všetky plynové spoje odskúšať vrátane potrubia a armatúr v kotly.
Rozoberateľné spoje plynového potrubia ako aj potrubia vykurovanej vody nesmú byť
namáhané žiadnymi prídavnými silami. Plynovodná inštalácia musia byť vyhotovená v zhode s
normou STN EN 1775.

Na prípady zanesenia alebo upchatia výmenníka alebo čerpadla nečistotami zo systému sa
záruka nevzťahuje !

V =V . v . 1,3C

V - objem expanznej nádoby
V - objem vykurovacej vody v systéme
v - pomerné zväčšenie objemu pri ohriatí na t t =80°C je v =0,029

C

m m

Na prípady zanesenia výmenníka alebo čerpadla vodným kameňom sa nevzťahuje záruka!
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Vstup plyn
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Schéma pripojenia kotla na vodu a plyn ATTACK KT:
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Schéma pripojenia kotla na vodu a plyn ATTACK KST:
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Schéma pripojenia kotla na vodu a plyn ATTACK KZT:
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Pripojenie kotla naelektrickúsieť

Kotol sa pripája do zásuvky elektrickej siete 230V/50Hz umiestnenej blízko kotla pomocou
pohyblivého prívodného kábla s vidlicou. Zapojenie sieťovej zásuvky musí vyhovovať norme
STN 33 2000-4-46, kde zásuvka musí byť vybavená stredným ochranným kolíkom pripojeným
na vodič PE. Nie je povolené používať najrôznejšie rozvodky a predlžovacie káble. Sieťové
napätie musí byť 230V/50Hz. Inštaláciu zásuvky, pripojenie priestorového termostatu a servis
elektrických častí kotla môže vykonávať osoba s odbornou elektrotechnickou kvalifikáciou
podľa vyhlášky č.50/1978 Zb. Elektrická inštalácia kotla je pripravená na dodatočné pripojenie
priestorového termostatu a trojcestného ventilu pre prípad, keby bol pripojený nepriamo
ohrievaný zásobník TÚV. Priestorový termostat je nutné prepojiť medeným vodičom o
priereze 1-1,5mm . Pripojenie vonkajšieho snímača teploty je nutné previesť medeným
vodičom o priereze 0,75 mm . Maximálny ohmický odpor vedenia je 10k celková dĺžka 30m.
Pre kontakty Openthermu je možné použiť medený vodič s prierezom 1-1,5 mm . Vodiče
vonkajšieho snímača teploty a kontaktov Openthermu nesmú byť vedené súbežne s vodičmi
priestorového termostatu a sieťového napájania.

2

2

2
Ω,
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Odťahspalín

Kotly ATTACK KT, KST, KZT sú podľa normy STN EN 483 schválené pre prevedenia B33,
C13,C33,C43,C53,C83.

Prevedenie C13 - horizontálne koaxiálne prevedenie, vyústenie a nasávanie je v rovnakých
tlakových podmienkach.
Prevedenie C33 - vertikálne koaxiálne prevedenie, vyústenie odťahu spalín a nasávanie vzduchu je
v rovnakých tlakových podmienkach.
Prevedenie C43- zdvojené prevedenie do spoločnej komínovej šachty.
Prevedenie C53 - oddelené nasávanie vzduchu a odťahu spalín, kde nasávanie je prevedené cez
obvodový múr a odťah spalín cez strechu. Tento variant nesmie byť prevedený v na protiľahlých
stranách budovy.
Prevedenie C83 - oddelené nasávanie vzduchu a odťahu spalín do samostatného, alebo spoločného
komína.

Odťah spalín a prívod spaľovacieho vzduchu sa môže uskutočniť koaxiálnym potrubím
dodávaným výrobcom kotlov, ktoré je možné objednať podľa projektu (horizontálny alebo
vertikálny odťah) vrátane tesniacich manžiet, priechodiek strechou atď.
Základné požiadavky na vyústenie odťahu spalín od spotrebičov s horákom s núteným prívodom
spaľovacieho vzduchu a s núteným odťahom spalín sa riadi technickými pravidlami.

- vertikálne koaxiálne potrubie 60/100 2,7m,
-horizontálne koaxiálne potrubie 60/100 3 m,
Pri zdvojenom odkúrení pri použití rozdeľovača a potrubí pre odkúrenie spalín a nasávanie vzduchu
o priemere 80 mm nesmie byť súčet dĺžok jednotlivých komponentov použitých v tomto systéme
väčší ako 10 m,
- každé vložené 90°koleno skracuje dĺžku o 0,75m a 45° koleno o 0,5m.
Na vertikálne odkúrenie cez strechu je nutné použiť zberač kondenzátu.

Výrobcom
povolená max.dĺžka odvodu spalín:

∅
∅

∅



Príslušenstvo odťahu spalín ATTACK KT, KST, KZT
Príslušenstvo koaxiálneho odťahu spalín priemeru 60/100mm

Kód Názov
PR37 predĺženie 1m D60/100 lak
PR38 predĺženie 0,5m D60/100 lak
PR39 komín 60/100 lak
PR40 koleno 90° D60/100 lak
PR41 koleno 45° D60/100 lak
PR42 koleno s prírubou + servisný otvor D60/100
PR43 príruba zvislá + servisný otvor D60/100
PR44 koncová trubka D60/100 lak

Príslušenstvo zdvojeného odťahu spalín a sania vzduchu priemeru 80 mm

Kód Názov
PR45 trubka výfuku a sania 1m D80
PR46 predĺženie 1 m D80
PR47 predĺženie 0,5 m D80
PR48 koleno 90° D80 O/M
PR49 koleno 45° D80 O/M
PR50 komín D80
PR51 rozdeľovač zvislý D60/100 - D80/80

∅

∅
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Pripojenie priestorového termostatu

Pripojenie koaxiálneho odkúrenia. Prevedenie KT, KST, KZT

Uvedenie kotla do prevádzky

Priestorový termostat nie je súčasťou príslušenstva kotla. Na požiadanie zákazníka je možné
zapojiť do kotla priestorový termostat. Napätie pre spínacie kontakty priestorového termostatu
je 230V/50Hz. Napojenie priestorového termostatu do kotla je vyznačené na schéme
zapojenia (kontakty T1,T2). Svorky pre napojenie priestorového termostatu v kotly sú z
výroby prepojené prepojom. Pri napojení priestorového termostatu na svorky je potrebné
odstrániť tento prepoj.

Prívod vzduchu pre spaľovanie a odvod spalín sa prevádza koaxiálnym 90° kolenom a
koaxiálnou 1m dlhou trubkou. Tieto potrebné 90° a 45° kolená prípadne 0,5m a 1m predĺženia
je možné podľa požiadavky dokúpiť. Výrobcom povolená maximálna dĺžka koaxiálneho
odvodu spalín je horizontálne 3m a vertikálne 2,7m meraná od kotla po vyústenie na fasáde,
resp. k spodnému okraju strešného nadstavca. Každé vložené 90° koleno skracuje dĺžku o
0,75m a 45° koleno o 0,5m. Celková tlaková strata potrubia nesmie byť väčšia ako 80 Pa.
Koaxiálne potrubie musí mať spád minimálne 3% smerom ku kotlu.

-vykonať nastavenie plynového ventilu, nastavenie správnej hodnoty CO
- skontrolovať funkciu prevádzky
- skontrolovať funkčnosť guľových uzáverov pred kotlom
- nastaviť vhodné otáčky čerpadla a tlak vo vykurovanom systéme
- oboznámiť zákazníka s obsluhou kotla, čo zákazník potvrdí podpisom na záručnom liste
- vypísať uvedenie kotla do prevádzky do záručného listu a návodu na obsluhu

Funkciu priestorového termostatu plní aj priestorový regulátor, ktorý sa pripája na do
svorkovnice kotla (kontakty OT1,OT2). Tento regulátor musí byť kompatibilný s
komunikačným protokolom OpenTherm (regulátor CR11001 obj.kód OT36A). Napätie na
kontaktoch Openthermu OT1,OT2 je jednosmerných 24 V.

Uvedenie do prevádzky, kontrolu a nastavenie výkonu kotla a opravu kotla smú vykonávať
len organizácie k tomu poverené a preškolené výrobcom (zoznam zmluvných servisných
pracovníkov obsahuje príloha v návode na obsluhu).

-skontrolovať, či inštalácia kotla a zariadení odpovedá projektu alebo revízii
-skontrolovať odvzdušnenie kotla a vykurovacieho systému (povolením skrutky na
automatickom odvzdušňovacom ventile)
-skontrolovať tlak vody vo vykurovacom systéme (minimálne 1 bar v studenom systéme)
- skontrolovať funkčnosť poistného ventilu
- skontrolovať funkčnosť a spoľahlivosť odvodu kondenzátu z kotla do kanalizácie
-skontrolovať pripojenie plynového potrubia, ovládacie a zabezpečovacie prvky a previesť
skúšku tesnosti plynového potrubia od hlavného uzáveru po plyn. armatúru v kotly

-skontrolovať zapojenie elektrickej zásuvky a revíziu elektroinštalácie
-skontrolovať odťah spalín

Povinnosti servisného technika pri uvádzaní kotla do prevádzky:

2
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Schéma zapojenia elektroinštalácie ATTACK KT
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HL - Havarijný termostat
FS - Komínový senzor
NTC1 - Senzor stupačka ÚK
NTC2 - Senzor spiatočka ÚK
P - Obehové čerpadlo
Fan - Ventilátor
TS - Tlakový snímač
S1,S2 - Kontakty vonkajšieho snímača teploty
OT1, OT2 - Kontakty OPENTHERM regulátora
S3, S4 - snímač teploty TÚV
L, N, R - kontakty trojcestného ventilu TÚV - 230V
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Schéma zapojenia elektroinštalácie ATTACK KST, KZT
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HL - Havarijný termostat
FS - Komínový senzor
NTC1 - Senzor stupačka ÚK
NTC2 - Senzor spiatočka ÚK
P - Obehové čerpadlo
Fan - Ventilátor
TS - Tlakový snímač
S1,S2 - Kontakty vonkajšieho snímača teploty
OT1, OT2 - Kontakty OPENTHERM regulátora
S3, S4 - snímač teploty TÚV
L, N, R - kontakty trojcestného ventilu TÚV - 230V
NTC3 - snímač teploty TÚV
TV - pohon trojcestný ventil
SP - snímač prietoku TÚV

TERMOSTAT
PREPOJ

FAN

NTC1

GND

Tx

S1

PC

SP

GND



Nastavenie plynového ventilu

Modulačný výkon kotla je nastavený z výroby a odpovedá minimálnym a maximálnym otáčkam
ventilátoru. Z hľadiska správnej funkcie kotla a nastavenie ventilu je nutné vykonať kontrolu nastavenia
emisie CO2 v spalinách pri maximálnom a minimálnom výkone kotla.

-do odberného miesta, ktoré sa nachádza v kolene, prípadne v rozdeľovači namontovanom priamo na
kotly nainštalujte sondu analyzátora spalín,

- otáčaním skrutky podľa obr.1 prostredníctvom plochého skrutkovača nastavte hodnotu CO2na úroveň
9,0% - zemný plyn
10,6 % - propán,
pričom otáčaním skrutky v smere hodinových ručičiek túto hodnotu znižujete,

- podľa obr.2. otáčaním plastovej skrutky regulátora nastavte hodnotu CO2 v spalinách na hodnotu:
9,0% - zemný plyn
10,6% - propán
Otáčaním plastovej skrutky v smere hodinových ručičiek túto hodnotu zvyšuje.

- po ustálení emisie CO2 na hodnote 9,0% - pre zemný plyn, alebo 10,6 % pre propán prostredníctvom
tlačítok +/- pri symbole opäť nastavte hodnotu 99 a skontrolujte či sa nastavená hodnota nezmenila,

Postup kontroly a nastavenia:
- kotol zapnite pomocou pohyblivého kábla do elektrickej siete,
- demontujte predný kryt a kryt uzatváracej komory,
- skontrolujte tlak plynu na vstupe povolením skrutky kontroly vstupného tlaku, kotol je konštruovaný
na pripojovací pretlak zemného plynu 20 mbar, alebo propánu 37 mbar.
Po skontrolovaní opäť dotiahnite skrutku pre kontrolu vstupného tlaku plynu,

- kotol uvediete do testovacieho režimu pridržaním tlačítka po dobu dlhšiu ako 3 sekundy,
prostredníctvom tlačítok +/- pri symbole nastavíte hodnotu 99, ktorá odpovedá maximálnemu
výkonu kotla,

- po ustálení na tejto hodnote, tlačítkami +/- pri symbole nastavte hodnotu 00, ktorá
zodpovedá minimálnemu výkonu kotla

- v prípade zmeny je nutné túto hodnotu korigovať.

Po nastavení je nutné vykonať opätovnú montáž demontovaných dielov.

Pri nastavovaní skrutky na tomto regulátore je nevyhnutné použiť originálny skrutkovač TORX
TX40, inak môže dojsť k poškodeniu skrutky regulátora a na mechanické poškodenie tejto
skrutky sa záruka nevzťahuje.

Výsledok správneho nastavenia plynového ventilu musí byť dosiahnutie rovnakej hodnoty CO2 a
to 9,0% pre zemný plyn, alebo 10,6% pre propán (pri maximálnom a minimálnom výkone kotla),
ktorá sa v priebehu 1 minúty nezmení pri opakovanej kontrole pri maximálnom a minimálnom
výkone kotla!

Obr.1 Obr.2Nastavovanie CO2 pri max. výkone Nastavovanie CO2 pri min.výkone

33



Iné nastavenia

Charakteristika obehovéhočerpadla

Nastavenie maximálneho výkonu kotla
viď

kapitolu Inštalačný režim kotla.

Nastavenie dobehu čerpadla

Nastavenie štartovacieho výkonu

Nastavenie maximálneho výkonu kotla je možné uskutočniť v inštalačnom režime.
Parameter č.14. Prostredníctvom tlačítok +/- pri symbole

nastavíte novú maximálnu hodnotu výkonu kotla, ktorá je vyjadrená v percentách z
maximálneho výkonu kotla nastaveného z výroby.

Sa nachádza pod parametrom č.12 inštalačného režimu, kde je možné nastaviť čas v
sekundách dobehu čerpadla.

Percentuálny štartovací výkon je možné nastaviť parametrom č.7 inštalačného režimu, kde
je tento výkon vyjadrený v percentách z maximálneho výkonu kotla.
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ZÁZNAM O SPUSTENÍ KOTLA DO PREVÁDZKY

Typ kotla.........................................................

Výkon kotla....................................................

Výrobné číslo..................................................

Dátum spustenia.............................................

Servisná organizácia......................................
Pečiatka,podpis

Povinná servis. prehliadka po 1.roku prevádzky

Povinná servis. prehliadka po 2.roku prevádzky

Povinná servis. prehliadka po 3.roku prevádzky

Dátum...........................................................

Dátum...........................................................

Dátum...........................................................

Pečiatka,podpis

Pečiatka,podpis

Pečiatka,podpis



Výkon kotla: 7-25 kW

.

DOKLAD o preskúšaní a kompletnosti
plynového kotla ATTACK

Výrobné číslo kotla:

Vo Vrútkach dňa .

Razítko a podpis výstupnej kontroly ................................

.....................................................................

Výrobok dodaný s týmto osvedčením odpovedá platným
technickým normám a technickým podmienkam.

Výrobok bol zhotovený podľa svojej výkresovej dokumentácie
v požadovanej kvalite a je schválený TECHNICKÝM
SKÚŠOBNÝM ÚSTAVOM SKTC-104 v Piešťanoch.

Technická kontrola

N

SK CZ AT CH DK ES FI FR GB GR IE IT NL NO PT SE
Štát priameho určenia spotrebiča :

Výrobca:
Tel: spojovateľka 043/ 4003 101
Fax: 043/ 4003 106

E-mail: kotle@attackslovakia.sk
http: www.attack-sro.sk

Tel./fax: infolinka 043/ 4003 104
Tel: servis 0905 410 204

ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVENSKO

KT KST KZT


