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Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode, 
pretože obsahujú dôležité informácie o 
bezpečnosti inštalácie, používanie a údržbu.
Návod na použitie je neoddeliteľnou 
a nevyhnutnou súčasťou výrobku a musí byť 
starostlivo uložený u užívateľa pre budúce 
použitie.
Ak je zariadenie predané alebo prevedené 
na iného  vlastníka, alebo ak sa bude 
sťahovať, uistite sa, že brožúra sprevádza 
kotol tak, aby mohla byť konzultovaná novým 
majiteľom a / alebo inštalátorom.
Inštalácia a údržba musia byť vykonávané 
v súlade s platnými predpismi, podľa 
pokynov výrobcu a musia byť vykonávané 
kvalifikovaným personálom.
Nesprávna inštalácia alebo zlá údržba môžu 
spôsobiť zranenie osôb, zvierat alebo vecí. 
Výrobca neručí za škody spôsobené 
chybami pri inštalácii a použití, alebo pre 
nedodržanie pokynov výrobcu.
Pred vykonávaním čistenia alebo údržby, 
odpojte zariadenie od elektrickej siete 
pomocou systému prepínač a / alebo 
špeciálnym uzatváracím spínačom.

V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie 
zariadenia ho vypnite, nepokúšajte sa ho 
opravovať alebo doňho priamo zasahovať. 
Kontaktovať výhradne iba kvalifikovaný 
personál.Oprava alebo výmena výrobkov 
musí  byť  vykonaná kva l i f i kovaným 
personálom, ktorý používa len originálne 
diely. Nedodržanie vyššie uvedených zásad 
môže mať vplyv na bezpečnosť.
Na zabezpečenie riadneho fungovania 
zariadenia je nutné vykonávať pravidelnú 
údržbu kvalifikovanými pracovníkmi.
Toto zariadenie môže byť používané len pre 
účel na ktorý bolo navrhnuté. Akékoľvek iné 
použitie je považované za nesprávne a teda 
nebezpečné.
Po odstránení obalu skontrolujte obsah. 
Balenie musí byť uchovávané mimo dosahu 
d e t í  a k o  i  p o t e n c i á l n y c h  z d r o j o v 
nebezpečenstva.
V prípade pochybností nepoužívajte výrobok 
a obráťte sa na dodávateľa.
Obrázky v tejto príručke sú schematickým 
znázornením výrobku. V takomto zobrazení 
môžu byť mierne a nepodstatné rozdiely 
s dodaným výrobkom.

!

Tento symbol znamená "Pozor" a je umiestnený pri všetkých bezpečnostných 

upozorneniach. Prosím, pozorne dodržiavajte tieto pokyny, aby sa predišlo 

nebezpečenstvu a škodám na ľuďoch, zvieratách a veciach.

Tento symbol upozorňuje na dôležité upozornenie alebo poznámku 

Vyhlásenie o zhode

Výrobca vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi predpismy CEE:

Predpis Zariadenia a Plyn 2009/142
Predpis Výkony 92/42
Predpis Nízke Napätie 73/23 (zmenené z  93/68)
Predpis Elektromagnetická Kompatibilita 89/336 (zmenené z 93/68)

!
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1. Návod na obsluhu

1.1 Predstavenie

Ďakujeme, že ste si vybrali ATTACK KZT SOLAR Plus, kotol s integrovaným solárnym ohrievačom  
moderného dizajnu, vyspeléj technológie, vysoko spoľahlivý a kvalitne skonštruovaný. Prečítajte si prosím 
pozorne tento návod, pretože poskytuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácií, prevádzke 
a údržbe.ATTACK KZT SOLAR Plus je tepelný plynový kotol s uzavretou komorou pre vykurovanie na 
prípravu teplej úžitkovej vody  s vysokým výkonom kondenzácie a nízkymi emisiami výfukových plynov, na 
zemný plyn alebo LPG a vybavený mikroprocesorovým riadiacim systémom. Teleso kotla sa skladá 
z laminovaného výmenníka tepla z hliníku a keramického horáka, ktorý je vybavený elektronickým 
zapaľovaním s kontrolou ionizačného plameňa, s modulovanou rýchlosťou ventilátora a modulovaným 
plynovým ventilom. Kotol je určený pre pripojenie jedného alebo viacerých solárnych kolektorov, ktoré sa 
používajú na prípravu teplej úžitkovej vody. Na zariadení je integrovaný špeciálnej solárny zásobník  
a pokročilý obvod so solárnym čerpadlom, s rôznou rýchlosťou, ktorá vám umožní maximalizovať úspory 
z panelu solárneho systému. Pokiaľ ide o prípravu teplej úžitkovej vody pre vykurovanie, ATTACK KZT 
SOLAR Plus je štandardne vybavený dvojitým vnútorným obehom, ktorý umožňuje súčasnú správu dvoch 
nezávislých vykurovacích zón: zóna nízkej teploty (podlaha) a zóna vysokej teploty (radiátory, ohrievače 
uterákov)atď..
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Popis

1 = Tlačidlo nastavenia zníženia teploty teplej 
úžitkovej vody
2 = Tlačidlo nastavenia zvýšenia teploty teplej 
úžitkovej vody
3 = Tlačidlo nastavenia zníženia teploty (zóna 
vysoká teplota)
4 = Tlačidlo nastavenia zvýšenia teploty 
vykurovacieho systému (zóna vysoká teplota)
5 = Displej
6 = Tlačidlo výberu režimu Leto / Zima
7 = Tlačidlo výberu režimu Economy / Comfort
8 = Tlačidlo Reset
9 = Tlačidlo zapnutie / vypnutie zariadenia
10 = Tlačidlo menu  "Pohyblivá teplota"  (zóna 
vysoká teplota)
11 = Ukazovateľ dosiahnutia teploty teplej 
úžitkovej vody
12 = Symbol teplej úžitkovej vody
13 = Ukazovateľ fungovania
14 = Nastavenie / teplota  výstupnej teplej 
úžitkovej vody  (blikajúca počas funkcie 
“Ochrana výmenníka”)
15 = Ukazovateľ režimu Eco (Economy) alebo 
Comfort
16 = Teplota externého snímača (s voliteľnou 
externou sondou)
17 = Objaví sa pri pripojení externej sondy 
alebo diaľkového ovládača(voliteľné)
18 = Teplota prostredia (s diaľkovým 
ovládačom - zóna nízka teplota)

19 = Ukazovateľ zapnutia horáka a aktuálneho   
výkonu (blikajúci počas funkcie “Ochrana 
plameňa”)
20 = Ukazovateľ funkčnosti nemrznúcej zmesi
21 = Ukazovateľ tlaku vykurovacieho systému
22 = Ukazovateľ závady
23 = Nastavenie / vstupná teplota ohrevu
- zóna vysoká teplota (blikajúca počas funkcie 
“Ochrana výmenníka”)
24 = Symbol ohrevu
25 = Ukazovateľ funkčnosti ohrevu
26 = Ukazovateľ dosiahnutia nastavenej 
vstupnej teploty ohrevu
27 = Ukazovateľ režimu Leto

obr. 1 – Ovládací panel

1.2 Ovládací panel
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Vykurovanie

Požiadavka vykurovanie (generovaná termostatom alebo diaľkovým ovládačom) je indikovaná blikaním 
horúceho vzduchu nad radiátorom  (časť. 24 a 25 - obr. 1).
Displej (časť. 23 - obr. 1) zobrazuje aktuálnu teplotu vykurovania a počas čakania na vykurovanie nápis“d2”.
Rysky na stupnici vykurovania (časť. 26 - obr. 1), sa zapnú samé, potom čo teplota vakurovacieho senzoru 
dosiahne nastavenú hodnotu.

Užitková voda

Požiadavka na ohrievanie užitkovej vody je indikovaná blikaním horúcej vody pod kohútikom (časť. 12 a 13 
- obr. 1).
Displej (časť. 14 - obr. 1) zobrazuje aktuálnu teplotu teplej úžitkovej vody i počas čakania nápisom "d1".
Rysky na stupnici užitkovej vody (časť. 11 - obr. 1), sa zapnú samé, potom čo teplota senzoru užitkovej vody 
dosiahne nastavenú hodnotu.

Vyradenie ohrevu užitkovej vody (economy)

Vykurovanie/udržiavanie teploty užitkovej vody môže byť vylúčené užívateľom. V takejto situácii, bude 
dodávať teplú úžitkovú vodu iba solárny okruh, riadený centrálou DBM29, ktorej rozmery sú uvedené v kap. 
4.7 DBMľ29(ECOTRONIC tech) – Solárna centrála.

Keď je ohrievanie užitkovej vody v kotli aktivované (predvolené nastavenie), na displeji je aktívny symbol 
comfort (časť 15 -. Obr. 1), a keď je vypnuté, na displeji je aktívny symbol eco (časť 15 -. Obr. 1 ). Ohrievač 
môže byť vypnutý užívateľom (ECO režim), stlačením tlačidla economy/comfort (časť 7 -. Obr. 1). Ak 
chcete aktivovať režim Comfort treba stlačiť znova tlačidlo economy/comfort (časť 7 -. Obr. 1).

obr. 2

obr. 3

Indikácia počas prevádzky
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Kotol nepripojený elektricky

Odpojením zariadenia od elektriky alebo plynu nemrznúca zmes nefunguje. Pri dlhšej nečinnosti počas 
zimy, aby sa zabránilo škodám spôsobených mrazom, je vhodné vypustiť všetku vodu v kotli, alebo vypustiť 
len úžitkovú teplú vodu a dodať príslušnú nemrznúcu zmes do ohrievacieho v súlade s požiadavkami v ods. 
2.3.

obr. 4

obr. 5 

Na najbližších 180 sekúnd sa na displeji zobrazí FH, ktorý identifikuje cyklus odvzdušnenia 
vykurovacieho systému. 
Počas prvých 5 sekúnd sa na displeji taktiež zobrazuje verzia softvéru.
Otvorte plynový kohútik oproti kotlu.
Keď zmizne nápis FH, kotol je automaticky pripravený na prevádzku vždy, keď je teplá úžitková voda 
nasávaná,  alebo je požiadavka na  termostat.

Zapnutie kotla

obr. 6 

Zapojiť zariadenie do elektriky.

Stlačte tlačidlo                                (časť. 9 - obr. 1) na 1 sekundu.

1.3 Zapínanie a vypínanie

Vypnutie kotla
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Keď je kotol vypnutý, prístroj je stále pod napätím.
Operácie sanity a kúrenia sú vypnuté. Zostane aktivovaný systém nemrznúcej zmesi.
Na zapnutie kotla stlačte znova tlačidlo                          (časť. 9 obr. 1) na 1 sekundu.

obr. 7

Kotol je automaticky pripravený na prevádzku vždy, keď je teplá úžitková voda nasávaná, alebo je dopyt po 
termostate.

Zmena Leto/Zima

Stlačte tlačidlo Leto/Zima  (časť. 6 - obr. 1) na 1 sekundu.

obr. 8

Displej aktivuje symbol Leto (časť. 27 - obr. 1): kotol bude dodávať len úžitkovú vodu. Zostane aktívny 
systém nemrznúcej zmesi. Na deaktiváciu režimu Leto, stlačte znova tlačidlo Leto/Zima (časť. 6 - obr. 1) na 
1 sekundu.

Regulácia teploty ohrievania (zóna vysoká teplota)

Stlačte tlačidlo ohrievanie (časti 3 a 4 - obr. 1) pre nastavenie teploty minimálne 20 ° C až maximálne 90 ° C.

obr. 9

Táto teplota sa stáva maximálnou výstupnou teplotou aj pre zónu nízkej teploty. Nenastavovať na hodnotu 
nižšiu,než je''Regulácia teploty ohrievania(zóna nízkej teploty)''.

1.4 Úpravy
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Regulácia teploty ohrievania (zóna nízkej teploty)

S nainštalovaným diaľkovým ovládačom

Stlačte tlačidlo “Regulácia teploty ohrievania” (pozri príslušný manuál) pre nastavenie teploty 
minimálne10°C až maximálne 40°C.

Bez nainštalovaného diaľkového ovládača

Regulácia teploty ohrievania pre zónu nízkej teploty je fixovaná na 40°C. 
Zmena tohto nastavenia by mala byť vykonaná iba kvalifikovaným personálom.

Regulácia prostredia zóny vysokej teploty môžebyť prevedená len termostatom. Zatiaľ čo regulácia zóny 
nízkej teploty  môže byť prevedená termostatom alebo diaľkovým ovládačom.

Regulácia teploty prostredia (s voliteľným termostatom)

Nastavte pomocou termostatu požadovanú teplotu v miestnosti. V prípade že termostat nie je 
prítomný,systém bude udržiavať teplotu, ktorá bola prednastavená.

Regulácia teploty prostredia (s diaľkovým ovládačom)

Nastavte pomocou diaľkového ovládača požadovanú teplotu v miestnosti. Kotol nareguluje vodu podľa 
požadovanej teploty v miestnosti. Pokiaľ ide o prácu s diaľkovým ovládačom, informácie nájdete 
v príslušnom manuáli.

Stlačte tlačidlo          (časť. 1 a 2 - obr. 1) pre nastavenie teploty minimálne 10°C až maximálne 65°C.

obr. 10

Keď je nainštalovaná externá sonda (voliteľná), na displeji ovládacieho panelu (časť. 5 - obr. 1) je 
zobrazená aktuálna vonkajšia teplota zistená samotnou externou sondou. Systém regulácie kotla pracuje 
s “Pohyblivou teplotou”. Pri tomto režime je teplota ohrievania regulovaná podľa vonkajších klimatických 
podmienok tak, že je zabezpečený vysoký komfort a elektrická úspora počas celého roka. Obzvlášť pri 
zvýšení vonkajšej teploty teplota vykurovacej vody je znížená v závislosti na príslušnej "kompenzačnej 
krivke".
Pri nastavení na pohyblivú teplotu, sa teplota nastavená pomocou tlačidiel ohrievania (časť. 3 a 4 - obr. 1)  
stáva maximálnou teplotou vykurovacej vody  (zóna vysoká a nízka teplota). Doporučuje sa nastaviť 
maximálnu hodnotu, aby sa systém nastavil po celú dobu na prevádzkový rozsah. Kotol musí byť 
nastavovaný počas inštalácie kvalifikovaným personálom. Niektoré úpravy môže vykonať aj sám užívateľ 
pre dosiahnutie lepšieho komfortu.

Regulácia teploty prostredia

Regulácia teploty TÚV

Pohyblivá teplota
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Kompenzačná krivka a rozmiestnenie kriviek - Zóna Vysoká Teplota

Jediným stlačením tlačidla mode (časť. 10 - obr. 1) sa zobrazí aktuálna kompenzačná krivka (obr. 11) a je 
možné ju zmeniť tlačidlami         (časť. 1 a 2 - obr. 1).Nastavte krivky 1 až 10 podľa charakteristiky(obr. 13). 

Nastavením krivky na 0 nie je možné nastavenie na pohyblivú teplotu.

obr. 11 – Kompenzačná krivka

Stlačením tlačidiel ohrievania (časť. 3 a 4 - obr. 1) sa zapne paralelné premiestnenie kriviek (obr. 14), 
zmeniteľné tlačidlami         (časť. 1 a 2 - obr. 1).

obr. 12 – Paralelné premiestnenie kriviek

Keď stlačíte znova tlačidlo mode (časť. 10 - obr. 1) odídete z režimu regulácie kriviek.

Kompenzačná krivka a premiestnenie kriviek – Zóna Nízka Teplota s diaľkovým ovládaním

Nájdete v návode na obsluhu.

Kompenzačná krivka a premiestnenie kriviek  - Zóna Nízka Teplota bez diaľkového ovládania

Stlačte tlačidlo ECONOMY/COMFORT (časť.7 - obr. 1) na 10 sekúnd; zobrazí sa parameter o01 alebo 
aktuálna kompenzačná krivka a je možné ju meniť tlačidlami (časť.1 a 2 - obr. 1).

Nastavte krivky 1 až 10 podľa charakteristiky(obr. 13). Nastavením krivky na 0 nie je možné nastavenie na 
pohyblivú teplotu.

Stlačením tlačidla ohrievanie (časť. 4 - obr. 1) sa zobrazí parameter o02 alebo paralelné premiestnenie 
kriviek.
(obr. 14) a je možné ju meniť tlačidlami (časť.1 a 2 - obr. 1).

Keď znova stlačíte tlačidlo ECONOMY/COMFORT (časť. 7 - obr. 1) na 10 sekúnd, odídete z režimu 
regulácie paralelných kriviek.
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Referencie pre kompenzačnú krivku a premiestnenie kriviek

Ak je teplota prostredia menšia ako zvolená hodnota, mali by ste nastaviť krivku vyššieho stupňa a naopak. 
Postupuje so zvýšením  alebo znížením o jednu jednotku a skontrolujte výsledok v prostredí.
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obr. 13 – Kompenzačné krivky
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obr. 14 – Príklad paralelného rozmiestnenia kompenzačných kriviek

Ak je na kotol pripojené diaľkové ovládanie (voliteľné), predchádzajúce popísané nastavenia budu 
priradené tak ako je uvedené v tabuľke 1. Okrem toho na displeji ovládacieho panelu (časť. 5 - obr. 1), je 
zobrazená aktuálna teplota prostredia zistená samotným diaľkovým ovládačom.

Tabuľka. 1

Regulácia teploty sanity Regulácia môže byť vykonaná buď v menu diaľkového 

ovládania alebo na ovládacom paneli kotla

Vypnutie sanity v menu diaľkového ovládania uvedie kotol do 

režimu ECONOMY. Za týchto podmienok je tlačidlo 

ECONOMY/ COMFORT (časť. 7 - obr. 1) na paneli kotla 

neaktívne.

Stlačením sanity v menu diaľkového ovládania si kotol zvolí 

režim Comfort. Za týchto podmienok s tlačidlom 

ECONOMY/COMFORT (časť. 7 - obr. 1) na 

paneli kotla je možné zvoliť jeden z dvoch režimov.

Výber Eco/Comfort

 

-10 -20

Regulácia s diaľkovým ovládaním (len pre Zónu Nízkej Teploty)
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Plniaci tlak studeného systému prečítaný na hydrometre kotla by mal byť približne 1,0 bar. Ak tlak klesne na 
hodnotu nižšiu ako je minimálna, kotol bude vykazovať chybu F37 (obr. 15).

obr. 15 – Chyba nedostatočného tlaku v systéme

Manipuláciou plniaceho kohútika (časť.1 - obr. 16) nastavíte tlak na hodnotu vyššiu ako 1,0 bar. Na spodnej 
časti kotla sa nachádza manometer (časťt. 2 - obr. 16) ktorý zobrazí tlak aj v prípade absencie elektrického 
pripojenia.

obr. 16 – Plniaci kohútik

Akonáhle je tlak systému obnovený, kotol zapne prevzdušňovací cyklus na 180 sekúnd a na displeji sa 
zobrazíFH.
Pri skončení operácie vždy uzatvorte plniaci kohútik (časť. 1 - obr 16).

Regulácia hydraulického tlaku
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INŠTALÁCIA KOTLA  MOŽE BYŤ VYKONÁVANÁ LEN VYŠKOLENOU A KVALIFIKOVANOU OSOBOU, V 
SÚLADE SO VŠETKÝMI POKYNMI UVEDENÝMI V TOMTO MANUÁLI A PODĽA PLATNÝCH 
PREDPISOV A POŽIADAVIEK A PRAVIDIEL DOBREJ TECHNIKY.

Spaľovací okruh zariadenia je uzavretý od životného prostredia a prístroj tak môže byť inštalovaný 
v akejkoľvek miestnosti. Inštalačné prostredie musí byť dobre vetrané aby nedochádzalo k vytváraniu 
nebezpečnej situácie a hoci aj malej strate plynu. Táto bezpečnostná norma vyplýva zo smernice EHS č 
90/396 pre všetky plynové spotrebiče, a to aj pre takzvané uzavreté komory. Inštalačné miesto musí byť bez 
prachu, horľavých materiálov alebo korozívnych plynov. Prostredie musí byť suché a nevystavené mrazu.

Ak je zariadenie umiestnené v skrini alebo vedľa nej, musí existovať priestor 
pre odstránenie krytu a pre bežnú údržbu.

Tepelný výkon jednotky by mal byť stanovená vopred na základe výpočtu tepelných požiadaviek domu 
podľa platných predpisov. Systém musí byť vybavený všetkými komponentmi pre plynulú a správnu 
prevádzku. Je vhodné umiestniť medzi kotlom a systémom kúrenia uzatváracie ventily,ktoré v prípade 
potreby izolujú kotol.

!
Vypúšťanie poistného ventilu by malo byť pripojené k lieviku alebo zbernej rúrke, aby sa 
zabránilo pretečeniu vody na zem v prípade pretlaku vo vykurovacom okruhu. V opačnom 
prípade môže ventil spôsobiť povodne v miestnosti za ktoré výrobca nenesie 

zodpovednosť. Nepoužívajte rúrky vodovodného systému na prívod elektrických zariadení. Pred 
inštaláciou starostlivo umyť všetky trubky či odstrániť akékoľvek nečistoty, ktoré by mohli ovplyvniť jeho 
prevádzku.
To musí byť urobené aj pred inštaláciu filtra na systéme potrubia, aby sa zabránilo návratu zvyškov alebo 
kalov a upchatiu a poškodeniu výmenníka tepla.

!
Inštalácia filtra je absolútne nevyhnutná v prípade výmeny generátorov na zariadení. 
Výrobca neručí za škody spôsobené na výmenníku pre nedostatočnú alebo 
neadekvátnu inštaláciu tohto filtra. Preveďte príslušné prepojenie podľa plánu v sekcií. 

Zariadenie je vybavené špeciálnym vnútorným okruhom pre pripojenie jedného alebo viacerých 
externých solárnych kolektorov. Vnútorný okruh ATTACK KZT SOLAR Plus obsahuje: solárny ohrievač 
na stratifikáciu so solárnou cievkou, obmedzovač prietoku, skupinu napĺňania, solárny poistný ventil, 
vodné čerpadlo na rôzne otáčky a solárnu expanznú nádobu. Vykonať zodpovedajúce pripojenia 
a postupovať podľa popísaných pokynov

V solárnom okruhu používať výhradne oceľové alebo medené rúry. Vzhľadom k vysokým teplotám,ktoré môže 
termotekutina dosiahnuť, nie je dovolené používať plastové potrubia, ako sú PE potrubia alebo podobné materiály. 
Deformácia alebo prasknutie potrubia môže zapríčiniť celkové zlyhanie systému!
Priemery trubiek musia byť správne dimenzované. Zvlášť veľký rozdiel spomaľuje systém a znižuje účinnosť  
systému. S cieľom minimalizovať straty tlaku v solárnom okruhu, by rýchlosť prietoku vzduchu v medených rúrach 
nemal presiahnuť 1,5 m / s. Pre ideálny prenos tepla by mal mať kolektor menovitý prietok 40 l / h na m2 hrubej 
podlahovej plochy kolektora.
Všetky časti musia byť dimenzované tak, aby sa dosiahlo jednotného objemového prietoku s nominálnou 
požiadavkou.

4,1 a označení na prístroji. Zariadenie je vybavené dvojitým vnútorným obvodom, ktorý umožňuje 
správu dvoch vykurovacích zón: jedna zóna nízkej teploty(podlaha) a zóna vysokej teploty (radiátory, 
ohrievače uterákov)atď.

Upozornenie

Solárny systém

2. Inštalácia

2.1 Všeobecné ustanovenia

2.2 Miesto inštalácie

2.3 Hydraulické prípojky
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Vonkajšie potrubia privádzané do kotla musí byť vybavené dostatočnou tepelnou ochranou, aby sa zabránilo    jeho 
nadmernému úniku.
Najmä v prípade potrubia umiestneného vonku, vyberte izoláciu odolnú proti počasiu, UV žiareniu a poškodeniu 
vtáctvom.
Solárny okruh musí byť dokonale utesnený. Skontrolujte všetky spoje medzi rúrami a zvarové spoje.  Používať 
kompresné prípojky iba v prípade, že tepelný odpor potvrdený ich výrobcom je 200 ° C.
Prítomnosť vzduchu v solárnom okruhu významne ovplyvňuje výkon. Je teda nutné nainštalovať dostatok vetracích 
zariadení na miestach vyšších ako je solárny okruh(napr. v hornej časti kolóny),tým sa zabezpečí že systém je plne 
ventilovaný po uvedení do prevádzky i po každej údržbe. Potrubia pre vstup a výstup by mali byť vybavené vhodnými 
sklonmi aby sa predchádzalo nahromadeniu vzduchu v potrubiach. Odvzdušňovacie zariadenia môžete použiť 
automatické alebo manuálne (odporúča sa). Vetracie zariadenia musia vydržať teploty až 150 ° C. Ak systém nie je 
v prevádzke a automatické odvzdušňovacie zariadenia nie sú blokované, para môže uniknúť. Preto musia byť 
automatické odvzdušňovacie zariadenia zablokované keď je systém v prevádzke.
Solárny okruh musí byť naplnený špeciálnou termotekutinou, špecifickou pre solárne systémy. Odporúča sa použiť 
produkt ATTACK SOLAR FLUID ktorý stanoví primeranú ochranu proti mrazu pri teplotách  až do -25 ° C. Druh kvapaliny 
sa všeobecne vyberá s ohľadom na vonkajšiu teplotu projektu vykurovacieho systému v oblasti inštalácie.  Solárna 
tekutina obsahuje netoxický propylénglykol a inhibítory korózie termostabilné až do 300 ° C(hraničné podmienky teploty 
dosiahnuteľné za veľmi krátku dobu).
Operácie napĺňania solárneho systému a solárneho otvoru sú popísané v sekcií 3.2.. Operácie pravidelnej kontroly stavu 
kvapaliny a údržbu nájdete v časti. 3.3..

V prítomnosti vody a jej tvrdosti nad 25 ° Fr (1 ° F = 10 ppm CaCO3), je predpísané použitie vhodne 
upravenej vody, aby sa zabránilo tvorbe usadenín v kotli. Ošetrenie vody nesmie znížiť jej tvrdosť na menej 
ako 15 ° F (DPR 236/88 pre používanie vody určenej pre ľudskú spotrebu). Je nevyhnutné vymeniť použitú 
vodu v prípade jej použitia alebo častého znečistenia vody a jej dodania do systému. V týchto prípadoch 
bude potrebné čiastočné alebo úplné vyprázdnenie systému a následné naplnenie upravenou vodou.

Kotol je vybavený nemrznúcim systémom, ktorý zapína kotol v režime kúrenia, keď teplota systému 
zásobovania vodou klesne pod 6 ° C. Systém nie je aktívny, ak dôjde k prerušeniu napájania elektrinou 
alebo zemným plynom. Ak to bude potrebné, je povolené použitie nemrznúcej kvapaliny, prísady 
a inhibítora len a výlučne v prípade, že výrobca týchto tekutín alebo prísad poskytuje záruku, že jeho 
výrobky sú vhodné pre toto použitie a nespôsobia žiadne škody na výmenníkoch, kotloch alebo iných 
súčasti materiálov kotla a systému. Je zakázané použitie nemrznúcej kvapaliny, prísad a inhibítorov 
všeobecne takých, ktoré nie sú určené na použitie vo vykurovacích systémoch a nie sú kompatibilné 
s materiálmi kotla a systému.

!
Pred pripojením, skontrolujte, či je prístroj určený pre prácu s dodaným typom paliva  
a dôkladne vyčistite všetky plynové potrubia sústavy, aby ste sa zbavili všetkých nečistôt, 
ktoré môžu mať vplyv na riadne fungovanie kotla.

Plyn musí byť pripojený k vývodom (viď obr. 33) v súlade s platnými právnymi predpismi, s použitím tuhých 
kovových rúrok alebo nerezových hadíc na steny,  vloženým kohútikom medzi systémom a plynovým 
kotlom. Uistite sa, že všetky plynové spoje sú utesnené. Tok prietoku plynu musí byť dostatočný na súčasné 
používanie všetkých zariadení pripojených k nemu. Priemer plynovej rúrky, ktorá opúšťa kotol, nie je 
rozhodujúci pre výber priemeru potrubia medzi zariadením a počítadlom; musí byť zvolený v závislosti na 
svojej dĺžke a zaťaženiu, v súlade s predpismi.

!
Nepoužívajte plynové trúbky na uzemnenie elektrických prístrojov.

Vlastnosti systému vody

Systém nemrznúcej zmesy, nemrznúcej kvapaliny, prísady a inhibítory

2.4 Prívod plynu
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!
Elektrická bezpečnosť zariadenia je dosiahnutá len vtedy, ak je správne pripojené k 
uzemňovacej sústave zapojenej v súlade s platnými bezpečnostnými normami. Dajte 
overiť kvalifikovanej osobe efektívnosť a vhodnosť uzemňovacej sústavy, výrobca nie je 
zodpovedný za prípadné škody vzniknuté v dôsledku nedodržania uzemnenia systému. 
Tiež sa uistite, že elektrický systém je vhodný pre maximálny absorpčný výkon 
zariadenia, ktorý je vyznačený na etikete kotla.

Kotol je prekáblovaný a vybavený káblom pre pripojenie k elektrickému vedeniu typu "Y", bez zástrčky. 
Pripojenie do siete musí byť vykonané s pevným pripojením a vybavené bipolárnym vypínačom, ktorého 
kontakty majú otvor dlhý najmenej 3 mm, obsahujúc poistky 3A max medzi kotlom a vedením. Dôležité je 
rešpektovať polaritu (LINKA: hnedý kábel / NEUTRÁLNY: modrý kabel / ZEM: žlto-zelený kabel) pri 
pripojení do elektrickej siete. Pri inštalácii alebo výmene napájacieho kábla, musí byť zemniaci vodič o 2 cm 
dlhší ako ostatné.

!
Napájací kábel nesmie byť nahradený užívateľom. Ak je kábel poškodený, vypnite 
jednotku a kvôli jeho náhrade sa obrátte na kvalifikovaného technika. V prípade výmeny 
napájacieho kábla použite výhradne len typ "HAR H05 VV-F" 3x0, 75 mm2 s maximálnym 
vonkajším priemerom 8 mm.

Súčasťou zariadenia je aj teplotná sonda umiestnená v okruhu výstupu na  poslednom kolektore. Táto 
sonda musí byť pripojená na centrálu potom čo došlo k naplneniu solárneho okruhu tak ako je popísané 
v sekcií. 2.3. Kontrolná ústredňa je umiestnená na zadnej elektrickej krabici na ľavej strane. Sonda musí byť 
pripojená medzi svorky 5 a 6, odstránia sa tak odpory (potrebná archivácia pre budúce použitie).

!
POZOR: TERMOSTAT PROSTREDIA  MUSÍ MAŤ ČISTÉ KONTAKTY. PRIPOJENÍM 
230 V. NA SVORKY PROSTREDIA TERMOSTATU DOJDE IHNEĎ K POŠKODENIU 
ELEKRICKEJ DOSKY.

Pri pripájaní ovládacích prvkov alebo časovača nepoužívajte spojenie z týchto zariadení prerušením ich 
kontaktov. Ich sila musí byť priamo spojená zo sieťou alebo s batériou, v závislosti od typu zariadenia.

Pripojte sondu na príslušné svorky. Maximálna prípustná dĺžka elektrického kábla pripojením kotla na 
externé sondy je 50 m. Môže byť použitý spoločný kábel na 2 spojenia. Sonda je prednostne inštalovaná na 
severnej strane, na severozápad, alebo tam, kde čelí najväčšej ploche bydliska. Sonda nesmie byť nikdy 
vystavená rannému slnku, a vo všeobecnosti pokiaľ je to možné, by nemala byť vystavená priamemu 
slnečnému svetlu a ak je to nevyhnutné, mala by byť chránená. Sonda nesmie byť nikdy umiestnená blízko 
okien, dverí, vetracích otvorov, parovodov alebo tepelných zdrojov, ktoré by mohli mať vplyv na jej čítanie.

obr. 17 – Doporučené umiestnenie externej sondy

Teplotná sonda solárneho kolektora

Zapojenie do elektrickej siete

Termostat prostredia (voliteľné)

Externá sonda (voliteľné)

2.5 Prívod elektriky
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Postupujte podľa pokynov uvedených na obr. 18 o zapojení elektrických svoriek. Usporiadanie svoriek pre 
rôzne pripojenia je uvedené v elektrickej schéme na Obr. 36.

obr. 18 – Prístup ku svorkám

Zariadenie je typu C” s vodotesnou komorou a zosilneným ťahom, prívod vzduchu a odvod spalín  musia 
byť následne pripojené k systému evakuácie / extrakcie. Prístroj je schválený pre použitie so všetkými 
konfiguráciami komínov Cxy,ktoré sú uvedené na štítku (niektoré konfigurácie sú uvedené ako príklady 
v tejto kapitole). Je však možné, že niektoré konfigurácie sú výslovne obmedzené alebo nie sú povolené 
platnými zákonmi, pravidlami a predpismi. Než budete pokračovať v inštalácii treba skontrolovať súlad 
s požiadavkami. Dodržujte aj ustanovenia týkajúce sa umiestnenia terminálu na steny a / alebo strechy 
a minimálne vzdialenosti od okien, stien, vetracích otvorov, atď.

!
Toto zariadenie typu C musí byť nainštalované s použitím sacích a výfukových plynov  
dodaných výrobcom podľa UNI-CIG 7129/92. Chybné použitie automaticky ruší všetky 
záruky a zodpovednosť výrobcu.

Pri odvodných potrubiach dlhších ako jeden meter je počas inštalácie potrebné vziať 
do úvahy prirodzenú expanziu materiálov počas prevádzky.

Aby sa zabránilo deformáciam treba nechať na každý meter vývodu rozpínací priestor asi 2-4 mm.

 
2 ÷ 4 mm

obr. 19 - Rozpínanie

Prístup k elektrickým svorkám

2.6 Odvod spalín
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obr. 20 – Príklady spojenia koaxiálnymi rúrikami (        = Vzduch /         = Spaliny)

Pre koaxiálne pripojenie treba namontovať na zariadenie jedno z nasledovných príslušenstiev. Pre kvóty 
vŕtania do steny si pozrite sekciu. 4.1.  Je nevyhnutné, aby všetky vodorovné úseky odvodu pár boli 
v miernom svahu smerom do kotla, aby sa zabránilo prípadnej kondenzácii prúdiacej zvonka, zapríčinenej 
odkvapkávaním.
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obr. 21 – Príslušenstvo pre koaxiálne rúrky

Než budete pokračovať v inštalácii, skontrolujte, či v tabuľke 2 nie je prekročená maximálna prípustná 
dĺžka s vedomím, že každá koaxiálna krivka vedie k zníženiu, tak ako je uvedené v tabuľke. Napríklad 
potrubie Ø 60/100 zložené z jednej horizontálnej krivky 90° + 1 má celkovú dĺžku 2 metre.

Tabuľka. 2 – Maximálna dĺžka koaxiálnych rúrok

Koaxiál 60/100 Koaxiál 80/125
Maximálna doporučená dĺžka 5 m 15 m

Redukčný faktor krivka 90° 1 m 0,5 m

Redukčný faktor krivka 45° 0,5 m 0,25 m

ATTACK KZT SOLAR Plus

C33C13 C33 C33 C13 C13

Spojenie koaxiálnymi rúrkami
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obr. 22 – Príklady spojenia so samostatným potrubím (       = Vzduch /         = Spaliny)

Pre pripojenie samostatných potrubí namontovať na zariadenie nasledovné príslušenstvá:

Ø 81

8
7

6
5

obr. 23 - Príslušenstvo pre samostatné potrubia

Než budete pokračovať v inštalácii, uistite sa, že nie je prekročená maximálna dĺžka prostredníctvom 
jednoduchého výpočtu:
1.  Zadefinovať usporiadanie systému rozdelenia parovodov, vrátane príslušenstva a výstupné svorky.
2. Pozrite  tabuľku 4 a identifikujte straty  v m (metroch štvorcových) každého komponentu a podľa eq  

inštalačnej pozície.
3.  Skontrolujte, či je celkový súčet strát menší alebo rovnajúci sa maximálnej povolenej dĺžke v tabuľke 3.

Tabuľka. 3 – Maximálna dĺžka samostatných potrubí

ATTACK KZT SOLAR Plus

Maximálna doporučená dĺžka 75 meq

Samostatné potrubia

Spojenie so samostatným potrubím

C53 C33 C53 B23 C13
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Vertikálne Horizontálne

RÚRKA 1 m M/F 1.0 1.6 2.0

45° M/F 1.2

90° M/F 1.5

ZLOM skúška 0.3

vzduch-stena 2.0

para-stena s protivetrom -

PAROVOD vzduch/ zdvojený odvod spalín 80/80 -

2.0

0.3

-

5.0

12.0

Straty v m eq

Prívod 

vzduchu

Odvod spalín

Ø 80

KRIVKA

TERMINÁL

1.8

Tabuľka. 4 - Príslušenstvá

Pripojenie na spoločný parovod

obr. 24 – Príklad pripojenia na odvod spalín  (         = Vzduch /         = spaliny)

Ak máte v pláne pripojiť kotol ATTACK KZT SOLAR Plus na spoločný odvod spalín alebo na samostatný 
odvod spalín so zosilneným ťahom, odvod spalín alebo komín musia byť špeciálne naprojektované 
kvalifikovaným technickým personálom v súlade s platnými normami a musia byť vhodné pre prístroje 
s uzavretou spaľovacou komorou s ventilátorom.

Odvod spalín alebo komín musia obzvlášť spĺňať nasledovné charakteristiky:

Byť dimenzované podľa stanovenej metódy výpočtu príslušných predpisov.
Byť odolné  voči produktom spaľovania, dymu a tepelne odolné aj voči ich kondenzátu.
Majú okrúhly alebo hranatý prierez vertikálneho smeru a sú bez nečistôt.
Majú potrubia, ktoré vedú horúcu paru dostatočne vzdialenú alebo izolovanú od horľavých materiálov.
Byť pripojené len k jednemu zariadeniu na poschodí.
Byť pripojené k jednému typu zariadenia (alebo ku všetkým zariadeniam so zosilneným ťahom alebo ku 
všetkým zariadeniam s prirodzeným ťahom).
Byť bez mechanických sacích prostriedkov v hlavnom potrubí.
Byť v depresii, pre celý rozvoj v podmienkach stacionárnej prevádzky.
Majú komoru na báze pevných materiálov alebo kondenzácie, ktoré sú vybavené kovovými zatváracími 
vzduchotesnými dvierkami.

C83 C43
C43
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Kotol je vybavený vnútorným sifónom pre odvod kondenzátu. Namontujte inšpekčný konektor A na ohybnú 
rúrku B, a nastoknite aspoň 3 cm a zaistite ho páskou. Naplňte sifón asi 0,5 litrami vody a pripojte hadicu k 
systému.

obr. 25

2.7 Pripojenie odvodu kondenzátu
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Všetky operácie úpravy, spracovania, uvádzania do prevádzky, údržby tak ako je uvedené, by mal 
vykonávať len kvalifikovaný personál príslušnej kvalifikácie (v držbe odborných technických požiadaviek zo 
zákona) a pracovník technickej podpory zákazníckej sekcie .

ATTACK sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody na majetku a / alebo zranení v dôsledku 
neoprávnenej manipulácie s jednotkou neoprávnenými užívateľmi.

Zariadenie môže pracovať na zemný plyn alebo LPG a je v továrni nastavený na použitie jedného z týchto 
dvoch plynov tak ako je jasne uvedené na štítku prístroja. Ak máte pracovať s iným plynom ako je 
predvolený, musíte mať konverzný kit a postupujte nasledovne:

1.  Odstráňte kryt.
2.  Otvorte prechodovú komoru.
3.  Vymeňte trysku  A vloženú do zmiešavača za tú s konverzným kitom.
4.  Zostavte a skontrolujte tesnosť spoja.
5.  Aplikujte štítok z konverzného kitu ku štítku technických údajov.
6.  Namontujte prechodovú komoru a kryt.
7.  Zmeňte parameter pre daný typ plynu:
        uveďte kotol do režimu stand-by
        stlačte tlačidlá sanita (časť. 1 a 2 - obr. 1) na 10 sekúnd: displej zobrazí “P01“ blikaním
        stlačte tlačidlá sanita (časť. 1 a 2 - obr. 1) pre nastavenie parametra 00 (pre použitie na metán)       
        alebo 01(pre použitie na GPL)
        stlačte tlačidlá sanita (časť. 1 a 2 - obr. 1) na 10 sekúnd
        kotol sa vráti do režimu stand-by
8.  Skontrolujte tlak.
9. Pomocou analyzátora spalín, ktorý je pripojený na vývod pary kotla,skontrolujte či obsah CO vo výparoch 2 

pri maximálnom a minimálnom výkone kotla zodpovedá s technickými údajmi z tabuľky pre daný typ plynu.

A

obr. 26 – Výmena hubice plynu

Dodávka plynu

3. Servis a údržba

3.1 Úpravy



22

Stlačte nepretržite tlačidlá vykurovania (časť. 3 a 4 - obr. 1) na 5 sekúnd kvôli aktivácií režimu TEST. Kotol sa 
zapne na maximálny vykurovací výkon nastavený podľa nasledujúceho paragrafu.
Na displeji symboly ohrievania (časť. 24 - obr. 1) a sanity (časť. 12 - obr. 1) blikajú; vedľa je zobrazený 
príslušný vykurovací výkon a aktuálna hodnota plameňa (uA x 10).

obr. 27 - Režim TEST (ohrievací výkon = 100%)

Stlačte tlačidlá vykurovania (časť. 3 a 4 - obr. 1) na zvýšenie alebo zníženie výkonu (Minimálna=0%, 
Maximálna=100%). Stlačením tlačidla sanita “-” (časť. 1 - obr. 1) je výkon kotla nastavený ihneď na 
minimum(0%). Stlačením tlačidla sanita  “+” (časť. 2 - obr. 1) je výkon kotla nastavený ihneď na maximum 
(100%).

V prípade ak je aktivovaný režim TEST a dôjde k úniku teplej úžitkovej vody, stačí aktivovať režim Sanita, 
kotol ostane v režime TEST ale ventil 3 sa dá do pozície sanita. 

Na deaktiváciu režimu TEST, opakovať priebeh aktivácie.

Režim TEST sa aj tak automaticky deaktivuje po 15 minútach alebo uzavretím prívodu teplej úžitkovej vody 
(v prípade ak bol odber teplej  úžitkovej vody dostatočný na aktiváciu režimu Sanita).

Ak chcete nastaviť vykurovací výkon uveďte kotol do polohy TEST (pozri sekciu. 3.1). Stlačte tlačidlá 
vykurovania (časť. 3 a 4 - obr. 1) pre zvýšenie alebo zníženie výkonu (minimálne = 00 - Maximálne = 100). 
Stlačte tlačidlo RESET do 5 sekúnd, maximálny výkon sa nastaví na novú hodnotu. Ukončite prevádzku 
polohou TEST (pozri sekciu. 3.1).

Otvorte všetky ventily medzi kotlom a príslušenstvom
Skontrolujte tesnosť plynových častí s najvyššou opatrnosťou a za použitia roztoku mydlovej vody na 
zistenie netesnosti v pripojení.
Skontrolujte správne naplnenie expanznej nádoby (odv. sek. 4.4).
Naplňte hydraulický systém a kompletne skontrolujte prívod vzduchu do kotla a otvorte odvzdušňovací 
ventil na kotli a všetky vetracie ventily na príslušenstve.
Naplňte sifón kondenzátom a skontrolujte správne fungovanie odstránenia kondenzátu.
Overte, či neexistujú žiadne úniky vody, na okruhu vody, na pripojení alebo kotli.
Overte či dobre funguje elektrický systém a či je správne uzemnený.
Overte či hodnota tlaku plynu pre ohrievanie je tá požadovaná.
Overte či nie sú prítomné horľavé kvapaliny a materiáli v blízkosti kotla.

Aktivácia režimu TEST

Regulácia výkonu vykurovania

Pred zapnutím kotla

3.2 Uvedenie do prevádzky
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Zapnite zariadenie tak ako je popísané v sek. 1.3.
Skontrolujte tesnosť spaľovacieho okruhu a vodných súčastí.
Skontrolujte účinnosť komína a prívodu vzduch-spaliny počas prevádzky kotla.
Overte správnu tesnosť a funkčnosť sifónu a systému odvodu kondenzátu.
Overte či cirkulácia vody medzi kotlom a príslušenstvom prebieha správne.
Uistite sa, že plynový ventil funguje správne či v priebehu vykurovania alebo počas prípravy vody.
Overte správne zapnutie kotla realizáciou rôznych skúšok zapnutia a vypnutia pomocou termostatu 
alebo diaľkového ovládania.    
Analyzátorom spalín, ktorý je pripojený na vývod spalín, overiť koncentráciu CO2 v spalinách, za 
prevádzky kotla a pri maximálnom a minimálnom výkone podľa toho ako je uvedené v technickej 
tabuľke pre daný typ plynu. 
Uistite sa, že spotreba paliva, ktorá je uvedené na plynomere zodpovedá tomu, ktoré je uvedené 
v tabuľke technických údajov v sek. 4.4.
Skontrolujte či parametre sú naprogramované správne a či sú vykonané všetky úpravy (kompenzačné 
krivka, výkon, teplota, atď.).

Solárny okruh je ovládaný Centrálou DBM29 ktorej vlastnosti sú uvedené v  kap. 4.7 "DBM29 (ECOTRO- 
NIC tech) – Solarna Centrála".
Pre uvedenie solárneho systému do prevádzky je potrebné správne zapojenie čerpadla a postupujte podľa 
nasledujúceho postupu, v poradí krokov popísaných nižšie. Pracovať vždy pri studených kolektoroch, čiže 
buď ráno alebo večer. Ak to nie je možné, treba  pokryť panely nepriehľadnými krytmi na slnečné svetlo.

Overenie počas prevádzky

Solárny okruh
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1. Skúška tesnosti solárneho okruhu

Otvorte ventil na solárnom okruhu kolektorov (ref. 17 - obr. 28).
Odstráňte predné panely krytu kotla. Otvorte napĺňací kohútik (ref. 1 - obr. 28) i ten vypúšťací (ref. 11 -. obr. 
28) solárneho cyklu.
Pripojte hadicu z kohútika (ref. 11) na kontajner (ref. 10 -. Obr. 28) a z čerpadla (ref. 16 -. Obr. 28) na kohútik 
(ref. 1).

obr. 29 - Zatvorené obr. 30 - Otvorené

Otočte do horiontálnej polohy (obr. 29) skrutky pre reguláciu prietoku (ref. 12 -. Obr. 28), ktoré budú teda  
zavreté. Napumpujte tekutinu tepelného nosiča do okruhu pomocou napĺňacej pumpy (ref. 16), až kým sa 
neobjaví vo vypúšťacom ventile (ref. 11 - obr. 28).
Udržujte pohyb tekutiny v systéme (ref. 17 - obr. 28) . Po uzavretí ventilu uzatvorte vypúšťací ventil (11) 
a vypúšťacie zariadenie (ref. 17). Nastavte tlak na 4,5 bar a zatvorte ventil (ref. 1 - obr. 28) .
Počkajte pár minút, takže urobíte vizuálnu kontrolu spojov a zvarov a znova preverte tlak, ktorý by mal byť 
na manometri stabilný (ref. 7 - obr. 28) .
Opravte všetky nájdené netesnosti a prípadne vykonajte ďalšiu kontrolu tesnenia so solárnou kvapalinou.

2. Prepláchnutie solárneho okruhu

Udržujte systém napĺňania a závit obmedzovača prietoku (12) vo vodorovnej polohe (zatvorené), pripojte 
filter (9) na vypúšťacie potrubie pripojené ku  kohútiku (11).
Otvorte kohútik (11) a kohútik (1), depresáciou solárneho okruhu.
Skontrolujte uzatvorenie systému ventilu(17).
Napumpujte s pumpou (16) tekutinu solárneho termonosiča  do kontajnera (10) v solárnom okruhu za 10-15 
minút
(v závislosti na dĺžke potrubia systému). Skontrolujte filter (9) a prípadne ho vyčistite.

3. Napĺňanie solárneho okruhu

Overte plniaci tlak solárnej expanznej nádoby (ref. 308 -. Obr. 34), ktorý by mal byť asi 0,3-0,5 baru 
podtlakom (konečný) naplnený tak, že aj studená membrána nádoby je v miernom tlaku (odporúčaná 
hodnota: 1,5 bar).
Zatvorte kohútik (11) a znova naplnte solárny okruh udržujúc ho pod tlakom.
Ak sa dosiahne tlak okolo 2 bar (hodnota doporučená za studena pre zariadenia do 15 metrov výškového 
rozdielu medzi najvyšším bodom solárneho kolektora a expanznej nádoby), tiež zatvorte kohútik (1) 
a otočte závit na obmedzovači prietoku (12) vo zvislej polohe (otvorené).
Odpojte flexibilné hadice a napĺńacie čerpadlo od kohútika ref. 1 a ref. 11, Obr. 28.

4. Ventil solárneho okruhu

   Aktivujte režim FH (pozri špecifiky v kap. 4.7 "DBM29 (ECOTRONIC tech) – Solárna centrála").
   Solárne čerpadlo začne priebežne pracovať.
   Otvorte ventil systému a zabezpečte plný prieduch.
   Deaktivujte režim FH (pozri špecifiky v kap. 4.7 "DBM29 (ECOTRONIC tech) -Solárna centrála").
   Manometer by mal ukazovať 1,5 - 2 barov v okruhu. Ak je to potrebné dodať  tlak opakovaním
   vyššie uvedených krokov.
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5. Regulácia obmedzovača prietoku

ATTACK KZT SOLAR Plus je vybavený solárnym čerpadlom s premenlivou rýchlosťou riadené moderným 
riadiacim systémom, ktorý optimalizuje prúdenie v solárnom okruhu vzhľadom ku pracovným podmienkam 
a podľa požiadaviek na teplo.
Pre správnu funkciu musí byť tok v solárnom okruhu prenastavený do stavu prevádzky pomocou 
obmedzovača prietoku (obr. 31) na hodnotu 2 l / min na panel.

 

4

obr. 31 – Obmedzovač prietoku

Aktivujte režim “Regulácia obmedzovača prietoku” (pozri špecifiky v kap. 4.7 "DBM29 (ECOTRONIC tech) 
– Solárna Centrála").
Použite kľúč (9 mm) na obmedzovač riadenia  (4 -. Obr. 31) a nastavte prietok. Deaktivujte režim “Regulácia 
obmedzovača prietoku” (pozri špecifiky v kap. 4.7 "DBM29 (ECOTRONIC tech) – Solárna Centrála").

6. Senzor teploty solárneho kolektora

Na pripojenie senzoru solárneho kolektora je nutné odpojiť odpor “A” na svorkách kábla “PT1000”.  
Potom pripojte sondu solárneho kolektora "311" na rovnaké svorky.

%

%

obr. 32 – Zapojenie senzora solárneho kolektora
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Pre udržanie správnej funkcie je nutné vykonávať každoročnú kontrolu kvalifikovaným personálom, ktorá 
zahŕňa nasledujúce kontroly:
Ovládacie a bezpečnostné zariadenia (plynový ventil, merač prietoku, termostaty, atď.) musia správne 
fungovať.
Okruh odvodu pary musí byť v bezchybnom poriadku.
(Kotol s vodotesnou komorou: ventilátor, tlakomer, atď. – Vodotesná komora musí byť vždy utesnená: 
tesnenia, podložky atď.)
(Kotol s otvorenou komorou: antirefoleur, termostat splodín, atď.)
Trubice a terminál vzduch-para musia byť bez prekážok a únikov
Horák a výmenník tepla musí byť čisté a bez usadenín. Pri čistení nepoužívajte chemické látky alebo 
drôtené kefy.
Sonda by mala byť bez vodného kameňa a správne umiestnená.
Príslušenstvá plynu a vody musia byť vzduchotesné.
Tlak studenej vody by mal byť asi 1 bar, ak to tak nie je, nastaviť na túto hodnotu.
Čerpadlo nesmie byť blokované.
Expanzná nádoba musí byť naplnená.
Prívod plynu a tlak musia byť také ako je uvedené v príslušných tabuľkách.

Akékoľvek čistenie krytu, panelu a estetických častí kotla môže byť vykonané s mäkkou, 
vlhkou handričkou namočenou v mydlovej vode. Všetkým rozpúšťadlám a abrazívnym 
čistiacim prostriedkom je potrebné sa vyhnúť.

Odporúča sa pravidelne kontrolovať stav a tlak kvapaliny v okruhu za studena,  aspoň raz za dva až tri roky, 
možno v najkritickejšom období vo vzťahu k riziku dlhodobej stagnácie kvapaliny v kolektore (Prehriatie 
tekutiny vzhľadom k maximálnej izolácií za súčasného odstavenia / nepoužívania systému:. napr. 
testovanie by malo byť vykonaná ihneď po mesiacoch letných prázdnin).

V prípade použitia solárnej kvapaliny ATTACK SOLAR FLUID, stav kvapaliny, alebo stabilita ochrany je 
vizuálne indikovaná ružovou / fialovou tekutinou a zmena farby na inú farbu (bezfarebná) je znakom 
degradácie na minimálnu úroveň ochrany. Na tomto mieste odporúčame kompletnú výmenu kvapaliny, 
avšak overiť, či je pH menšie než 8 a v tomto prípade výmeniť kvapalinu, aby nedošlo k žiadnym 
problémom.

Nerieďte kvapalinu s vodou alebo inými tekutinami. V prípade potreby nahrádzať iba rovnakým produktom. 
Nepoužívajte na zariadení materiály, ktoré nie sú zlučiteľné s mierne alkalickými tekutinami (pH 8 - 10). 
Poznámky k vypúšťaniu: tekutina nie je považovaná za nebezpečnú pre zdravie a životné prostredie, ale 
nemala by byť likvidovaná alebo zriedená v pitnej vode (napr. podzemných vodách), alebo jedle.

3.3 Údržba

Pravidelná kontrola

Solárny okruh
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Kotol je vybavený moderným diagnostickým systémom. V prípade závady kotla na displeji bliká symbol 
závady (časť 22 -. Obr. 1) s uvedením chybového kódu (časť 21 -. Obr. 1).
Existujú závady, ktoré spôsobujú trvalé bloky (označené písmenom "A") k obnoveniu prevádzky stačí 
stlačiť tlačidlo RESET (časť 8 -. Obr. 1) na 1 sekundu alebo RESET na diaľkovom časovači (voliteľné) ak je 
inštalovaný, v prípade, že kotol sa nespustí, je potrebné najprv vyriešiť závadu.
Ďalšie závady môžu spôsobiť dočasné zastavenie (označené písmenom "F"), ktoré sa automaticky 
vynuluje, keď hodnota spadá do rozmedzia normálnych hodnôt prevádzky kotla.

Zoznam závad karta kotla DBM05C

Tabuľka. 5 – Zoznam závad

Kód 

závady
Závada Možná príčina Riešenie

Chýba plyn Skontrolovať či je správny tok plynu a či sa uvolnil vzduch v 

rúrkach

Závada elektródy zapnutia Skontrolovať káblové vedenie elektródy a či bola správne 

umiestnená

Pokazený plynový ventil Overiť či bol vymenený plynový ventil

Nedostatočný tlak plynu Overiť tlak pynu zo siete

Zablokovaný sifón Overiť prípadne vyčistiť sifón

Závada elektródy Skontrolovať káblové vedenie ionizačnej elektródy

Závada plošiny Overiť plošinu

Poškodený senzor ohrievania Overiť správne umiestnenie a funkciu senzora ohrievania

Chýba cirkulácia vody v systéme Overiť cirkuláciu

Prítomnosť vzduchu v systéme Vypustiť systém

A04 Bezp. Zásah odvodu 

splodín

Závada F07 zjavená 3 krát za 24 

hodín

Pozri závadu F07

Závada ionizačnej elektródy Skontrolovať pozíciu ionizačnej elektródy a prípadne ju 

vymeniť

Nestabilný plameň Skontrolovať horák

Závada Offset plynového ventilu Skontrolovať kalibráciu offsetu pri minimálnom výkone

Trubice vzduch-plyn zablokované Odstrániť blokádu z kotla, trubice vývodu splodín a vzduchu

Sifón zablokovaný Skontrolovať a prípadne vyčistiť sifón

F07 Vysoká teplota pary Senzor detekuje výmeník tepla, keď 

je viac ako 2 minúty príliš horúci

Skontrolovať výmeník

Poškodený senzor

Kablové vedenie v krátkom okruhu

Kablové vedenie prerušené

Poškodený senzor

Kablové vedenie v krátkom okruhu

Kablové vedenie prerušené

Poškodený senzor

Kablové vedenie v krátkom okruhu

Kablové vedenie prerušené

Poškodený senzor

Kablové vedenie v krátkom okruhu

Kablové vedenie prerušené

Poškodený senzor

Kablové vedenie v krátkom okruhu

Kablové vedenie prerušené

Chýbajúce napätie 230V Skontrolovať káblové vedenie konektora 3 polý

Tacho signál prerušený Skontrolovať káblové vedenie konektora 5 pólov

Poškodený ventilátor Skontrolovať ventilátor

F13 Závada sondy výmeníka Skontrolovať káblové vedenie a vymeniť sondu výmeníka

F14

F15

Závada senzora na 

vstupe 2

Závada ventilátora

Skontrolovať káblové vedenie a vymeniť senzor

F11 Závada spätného 

senzora

Skontrolovať káblové vedenie a vymeniť senzor

F12 Závada senzora sanity Skontrolovať káblové vedenie a vymeniť senzor

A06 Chýbajúci plameň po 

fáze zapnutia (6 krát za 

4 minúty)

F10 Závada senzoru na 

vstupe 1

Skontrolovať káblové vedenie a vymeniť senzor

A03 Zásah ochrany 

prehriatia

A05 Zásah ochrany 

ventilátora

Závada F15 zjavená 1 hodinu po 

sebe

Pozri závadu F15

A01 Chybné zapálenie 

horáka

A02 Prítomný signál 

plameňa pri vypnutom 

3.4 Riešenie problémov

Diagnostika
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Kód 

závady
Závada Možná príčina Riešenie

Skontrolovať systém

Skontrolovať bezpečnostný ventil

Skontrolovať expanznú nádobu

A26 Zásah systému ochrany Závada F40 zjavená 3 krát za 

poslednú hodinu

Pozri závadu F40

F34 Napajácie napätie 

menšie ako 170V

Problémy na elektrickej sieti Skontrolovať elektrický systém

F35 Frekvencia siete chybná Problémy na elektrickej sieti Skontrolovať elektrický systém

Tlak veľmi nízky Naplniť systém

Poškodený senzor Skontrolovať senzor

Sonda poškodenia alebo krátky 

okruh káblového vedenia

Skontrolovať káblové vedenie a vymeniť senzor

Sonda odpojená potom čo bola 

aktivovaná variabilná teplota

Znova zapojiť externú sondu alebo deaktivovať variabilnú 

teplotu

Skontrolovať systém

Skontrolovať bezpečnostný ventil

Skontrolovat expanznú nádobu

A41 Umiestnenie senzorov Senzor odpojený od trubice Overiť správne umiestnenie a funkciu senzora

F42 Závada senzoru 

ohrievania

Poškodený senzor Vymeniť senzor

F47 Závada senzoru systému 

tlaku vody

Prerušené káblové vedenie Skontrolovať káblové vedenie

F40 Nesprávny tlak vody 

systému

Tlak veľmi vysoký

F21 Nesprávny tlak vody 

systému

Tlak dosiahol maximálnu hodnotu

F37 Nesprávny tlak vody 

systému

F39 Závada externej sondy

Zoznam závad solárna karta DBM29

Kód 

závady
Možná príčina Riešenie

F82 Závada konfigurácie regulátora Len s parametrom P26=1, Stand alone

F83 Senzor PT1000 Solárny kolektor Zlyhanie, definované ako krátky alebo otvorený okruh čidla, spôsobí deaktiváciu solárneho 

čerpadla a zatvorenie rolety. Vyriešením problému bude ochrana hneď deaktivovaná. Pre 

oznámenie tejto závady, symbol S3 bude deaktivovaný, kým symbol závady a podsvietenie 

budú blikať.

F84 Senzor NTC Návrat Solárny Kolektor Zlyhanie, definované ako krátky alebo otvorený akruh čidla, spôsobí deaktiváciu solárneho 

čerpadla. Vyriešením problému bude ochrana hneď deaktivovaná. Pre oznámenie tejto 

závady, symbol S4 bude deaktivovaný, kým symbol závady a podsvietenie budú blikať.

F85 Závada komunikácie karty kotla Len s parametrom P26=0, Komunikačne                                                                                       

Zlyhanie, definované ako chýbajúca komunikácia s kartou kotla 60 sekúnd po sebe spôsobí 

deaktiváciu solárneho čerpadla a zatvorenie rolety. Vyriešením problému bude ochrana 

hneď deaktivovaná.

F87 Ochrana pred chýbajucou 

cirkuláciou 

Len s parametrom P25<>0, Prevádzka bez prietoku                                                                       

Táto závada bude aktivovaná pri aktivacií solárneho čerpadla, karta nedosiahne solárny 

cyklus 10 minút po sebe. Zlyhanie z dôvodu deaktivácie solárneho čerpadla. Keď je zistená a 

vyriešená závada, je možné odstrániť ochranu aktiváciou a deaktiváciou režimu OFF.

Závada karty zóna nízkej teploty  FZ4B
Centrála udáva prevádzkový režim kotla a jeho poruchy pomocou integrovaného displeja: “St” znamená 
Stand-by (žiadna požiadavka), “CH” znamená, že centrála vyžaduje aktiváciu režimu ohrievania kotla, 
“DH” znamená produkciu teplej úžitkovej vody. Tu sú kódy závad:

Kód 

závady
Možná príčina Riešenie

F70 Závada senzora NTC (T1) S okruhom / otvorený kontakt

F71 Závada senzora NTC (T2) S okruhom / otvorený kontakt

F72 Závada senzora NTC (T3) S okruhom / otvorený kontakt

F73 Závada senzora NTC (T4) S okruhom / otvorený kontakt

F74 Komunikácia s kartou kotla nie je prítomná

F75 Komunikácia s diaľkovým ovládaním (RT1) nie je prítomná (iba s pripojeným diaľkovým ovládaním)

F76 Komunikácia s diaľkovým ovládaním (RT2) nie je prítomná (iba s pripojeným diaľkovým ovládaním)

F77 Komunikácia s diaľkovým ovládaním (RT3) nie je prítomná (iba s pripojeným diaľkovým ovládaním)
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obr. 33 – Rozmery a pripojenia

    7 = Vstup plynu
    8 = Vstup teplej úžitkovej vody
    9 = Výstup teplej úžitkovej vody
  10 = Vstup do vykurovacieho systému
  11 = Spätný tok z vykurovacieho systému
192 = Cirkulačný otvor
320 = Výstup  nízka teplota
321 = Spätný tok nízka teplota
327 = Výstup solárneho systému
328 = Spätný tok solárneho systému

4. Technické údaje a špecifikácie

4.1 Rozmery a pripojenie
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4.2 Celkový pohľad a hlavné zložky
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5 = Vodotesná komora
7 = Vstup plynu
8 = Vstup vody
10 = Výstup do vykurovacieho systému ( stupačka)
11 = Spätný tok z vykurovacieho systému
14a = Bezpečnostný ventil
14b = Bezpečnostný ventil
14c = Bezpečnostný ventil
16 = Ventilátor
22 = Horák
29 = Kolektor odvodu výparov
32 = Obehové čerpadlo vykurovania
36 = Automatický odvzdušňovací ventil
40 = Expanzná nádoba TÚV
44 = Plynový ventil
56 = Expanzná nádoba kúrenia
72 = Termostat prostredia (nedodaný)
72a = Termostat prostredia zóna nízka
          teplota (nedodaný)
74 = Kohút napĺňania systému
82 = Snímacia elektróda
95 = Prepínací 3-cestný ventil
97 = Horčíková anóda
130 = Čerpadlo TÚV ohrievača
138 = Externá sonda (nedodaná)
139a = Diaľkový ovládač zóna nízka teplota
            (nedodaný)
145 = Manometer
154 = Odvod kondenzátu
155 = Sonda teploty ohrievača
161 = Kondenzačný výmenník tepla
179 = Spätný ventil
180 = Zásobník úžitkovej vody

186 = Senzor spiatočky
188 = Zapaľovacia elektróda
191 = Senzor teploty spalín
193 = Sifón
194 = Výmenník
196 = Kondenzačná miska
233 = Vypúšťací kohút zásobníka TÚV
241 = By-pass
246 = Snímač tlaku
256 = Signál modulačného čerpadla TÚV
278 = Dvojitý senzor (Bezpečnosť + Kúrenie)
308 = Solárna expanzná nádoba
309 = Kohútik napĺňania solárneho systému
310 = Čerpadlo solárneho systému
311 = Senzor teploty kolektora
312 = Skupina prietokomerov
313 = Vypúšťací kohút solárneho systému
314 = Senzor spiatočky solárneho systému 
315a = Zmiešavací ventil zóna nízka teplota
            A = HNEDÝ: FZ4B (9) - VENTIL (6)
            B = MODRÝ: FZ4B (10) - VENTIL (2)
            C = ČIERNY: FZ4B (11) - VENTIL (3)
316 = Zmiešavací ventil vody
317a = Bezpečnostný termostat nízka teplota
318a = Čerpadlo kúrenia nízka teplota
319a = Modulačný senzor nízka teplota
320 = Výstup do vykurovacieho systému nízka 
teplota
321 = Spätný tok z vykurovacieho systému nízka 
teplota
322 = Návrat recirkulácie vody
323 = Odvod zmiešanej vody
236 = Odvzdušňovací kohút solárneho systému

Popis (obr. 34 - obr. 35 - obr. 36)
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obr. 35 – Hydraulický okruh

4.3 Hydraulický okruh
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ATTACK KZT SOLAR Plus

Daná veličina Jednotka Hodnota

Tepelný príkon max vykurovanie kW 25.2 (Q)

Tepelný príkon min vykurovanie kW 5.3 (Q)

Tepelný výkon max vykurovanie (80/60°C) kW 24.6 (P)

Tepelný výkon min vykurovanie (80/60°C) kW 5.2 (P)

Tepelný výkon max vykurovanie (50/30°C) kW 26.6

Tepelný výkon min vykurovanie (50/30°C) kW 5.7

Tepelný príkon max TÚV kW 27

Tepelný príkon min TÚV kW 5.3

Tepelný výkon max TÚV kW 26.5

Tepelný výkon min TÚV kW 5.2

Účinnosť Pmax (80-60°C) % 98.3

Účinnosť Pmin (80-60°C) % 97.3

Účinnosť Pmax (50-30°C) % 105.4

Účinnosť Pmin (50-30°C) % 107.2

Účinnosť 30% % 109.1

Trieda účinnosti smernice 92/42 EEC -

Emisná trieda NOx - 5 (NOx)

Pripojovací tlak plynu G20 mbar 20

Prietoku plynu max G20 m³/h 2.86

Prietoku plynu min G20 m³/h 0.56

Pripojovací tlak plynu G31 mbar 37

Prietoku plynu max G31 kg/h 2.11

Prietoku plynu min G31 kg/h 0.41

Tlak max použitého vykurovania bar 3 (PMS)

Tlak min použitého vykurovania bar 0.8

Teplota max vykurovania °C 95 (tmax)

Objem vykurovacej vody litre 1.5

Objem expanznej nádoby TÚV litre 8

Pretlak expanznej nádoby TÚV bar 1

Tlak max použitý TÚV bar 9 (PMW)

Tlak min použitý TÚV bar 0.25

Objem vody TÚV litre 180

Objem expanznej nádoby TÚVj litre 12

Pretlak expanznej nádoby TÚV bar 3

TÚV prietok ' t 30°C                                                                 

(Prietok získaný bez prispenia solárneho okruhu)
l/10 min 260

TÚV prietok ' t 30°C                                                                 

(Prietok získaný bez prispenia solárneho okruhu)
l/h 890 (D)

Obejm solárnej expanznej nádoby litre 18

Stupeň ochrany IP X5D

Napájanie V/Hz 230V/50Hz

Spotreba elektrickej energie W 281

Spotreba elektrickej energie sanitná W 180

Pohotovostná hmotnosť kg 125

Typ zariadenia

PIN CE 0063BR3161

C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B34

4.4 Tabuľka technických údajov
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4.5 Diagramy
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Strata zaťaženia/Prevaha obehového systému zóna Vysoká Teplota 
(ATTACK KZT SOLAR Plus)

Strata zaťaženia/Prevaha obehového systému zóna Nízka Teplota
(ATTACK KZT SOLAR Plus)
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4.6 Elektrická schéma
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obr. 36 – Elektrická schéma
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Upozornenie: Pred pripojením snímača teploty kolektora odstráňte odpor medzi svorkami 
5 a 6 centrály DBM29.

Upozornenie: Pred pripojením termostatu do priamej zóny, odstráňte prípojku na 
termináli.

Upozornenie: Kotol je určený pre použitie s termostatom na zónu nižšej teploty. Po 
pripojení diaľkového ovládača budete musieť nastaviť regulátor FZ4B. Na to treba stlačiť 
tlačidlo AUTOCFG (viď obr. 37) až do súčasného blikania všetkých LED karty FZ4B. Kotol 
tak bude pripravený pre prácu s diaľkovým ovládačom na nízku teplotu.

Ak chcete znova pripojiť termostat namiesto diaľkového ovládača, zopakujte vyššie 
uvedený postup.

AUTOCFG

OK

-

+

FZ4B

obr. 37 - Centrála FZ4B
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1513

1
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14
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21 22 6 7 16 23 9

8

11

12

A B C D

1 = Aktivovaná: teplota solárneho kolektora dostatočná pre výmenu, normálna prevádzka
      Blikajúca: indikácia rozpoznania funkcie studeného solárneho kolektora
2 = Aktivovaná: indikácia funkcie nemrznúcei zmesi solárneho kolektora
3 = Aktivovaná: žalúzia uzavretá pre dosiahnutie maximálnej teploty ohrievača
      Deaktivovaná: žalúzia otvorená, normálna prevádzka
4 = Aktivovaná: teplota solárneho kolektora ok, normálna prevádzka
      Blikajúca: indikácia funkcie ohrievania solárneho kolektora
5 = Indikácia funkcie solárneho obehového systému
6 = Indikácia funkcie kotla v sanite
7 = Indikácia funkcie kotla v ohrievaniu
8 = Indikácia závady solárnej karty
9 = Indikácia zapnutého horáka
11 = Indikácia teploty návratu solárneho kolektora/vyšší ohrievač
12 = Indikácia teploty solárneho kolektora / ohrievač
13 = Aktivovaná: senzor teploty solárneho kolektora ok, normálna prevádzka
        Deaktivovaná: závada senzoru teploty solárneho kolektora
        Blikajúca: indikácia funkcie hraničnej teploty solárneho kolektora
14 = Aktivovaná: senzor teploty návratu solárneho kolektora ok, normálna prevádzka
        Deaktivovaná: závada senzoru teploty návratu solárneho kolektora 
15 = Aktivovaná: teplota ohrievača správna, normálna prevádzka
        Blikajúca: indikácia funkcie chla. ohrievača
16 = Aktuálna rýchlosť solárneho obehového systému (A=Minimálna, E=Maximálna)
21 = Info senzora teploty solárneho kolektora
22 = Info senzora teploty návratu solárneho kolektora
23 = Aktivovaná: žiadosť na ohrievanie/odvádzanie prebytku tepla
        Deaktivovaná: žiadna žiadosť na ohrievanie/odvádzanie prebytku tepla
A = Tlačidlo ON/OFF / Odoslať
B = Tlačidlo výberu parametrov
C = Tlačidlo výberu parametrov
D = Tlačidlo informácie / Prístup do servisného menu

obr. 38

4.7 DBM29 (ATTACK ECOTRONIC ) – Solárny regulátor

Uživateľské rozhranie
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Zakaždým, keď sa dodá elektrický prúd do regulátora, displej aktivuje všetky symboly po dobu 2 sekúnd, 
zatial čo počas nasledujúcich 5 sekúnd displej  zobrazí verziu softvéru regulátora.

Po fáze zapnutia, v prípade závady a/alebo požiadavky na vyššiu prioritu sa regulátor uvedie do stand-
by. Budú zobrazené nasledovné informácie:
   Zobrazenie stand-by: teplota senzora PT1000 Solárny Kolektor S3 s rozsahom 1¸175°C, symbol S3
   bude zapnutý; teplota senzora NTC Návrat solárneho kolektora S4 s rozsahom 1¸125°C, symbol S4
   bude zapnutý.
   Stlačením tlačidla info na 1 sekundu sa regulátor vráti do stand-by.

Aktivácia Solárneho obehového systému

Ak teplota Senzora ohrievača je menšia ako hodnota maximálneho parametra Teploty nádrže (Inštalačný 
parameter, predvolený na 60°C) a ak rozdiel (pozitívny) medzi teplotou Solárneho Kolektora S3 a teplotou 
Senzoru Ohrievača  je menší alebo rovnaký ako hodnota Diferenciálneho parametra nastavenia teploty 
(Inštalačný parameter, predvolený na 6°C) tak regulátor ECOTRONIC tech aktivuje Solárny obehový 
systém.
Pre označenie tohto režimu, bude symbol Solárneho obehového systému zapnutý.
Modulácia Solárneho obehového systému 
Keď je Solárny obehový systém v prevádzke a parameter prevádzky Solárneho obehového systému 
(Inštalačný parameter, predvolený na 0=On/Off ) je nastavený na 1, algoritmus modulácie je:
1. Ak je rozdiel medzi teplotou Senzora Solárneho Kolektora S3 a Senzora Návratu Solárneho Kolektora 

S4 menší alebo rovnaký ako Diferenciálny parameter modulačnej teploty Solárneho obehového systému
– Minimálne (Inštalačný parameter, predvolený na 10°C), Solárny obehový systém pracuje na rýchlosti 1
(Minimálny výkon, 40%). Pre označenie tohto režimu bude zapnutý symbol A.

2. Ak je rozdiel medzi teplotou Senzora Solárneho Kolektora S3 a Senzora Návratu Solárneho Kolektora S4
väčší alebo rovnaký ako Diferenciálny parameter modulačnej teploty Solárneho obehového systému –
Minimálne (Inštalačný parameter, predvolený na 10°C), Solárny obehový systém pracuje na rýchlosti  2
(55%). Pre označenie tohto režimu bude zapnutý symbol B.

3. Ak je rozdiel medzi teplotou Senzora Solárneho Kolektora S3 a Senzora Návratu Solárneho Kolektora S4
väčší alebo rovnaký ako Diferenciálny parameter modulačnej teploty Solárneho obehového systému –
Minimálne (Inštalačný parameter, predvolený na 10°C) plus Diferenciálny parameter modulačnej teploty
Solárneho obehového systému (Inštalačný parameter, predvolený na  5°C), Solárny obehový systém
pracuje na rýchlosti 3 (70%). Pre označenie tohto režimu bude zapnutý symbol C.

4. Ak je rozdiel medzi teplotou Senzora Solárneho Kolektora S3 a Senzora Návratu Solárneho Kolektora S4
väčší alebo rovnaký ako Diferenciálny parameter modulačnej teploty Solárneho obehového systému –
Minimálne (Inštalačný parameter, predvolený na 10°C) plus dvojitá hodnota Diferenciálneho parametra
modulačnej teploty Solárneho obehového systému (Inštalačný parameter, predvolený na  5°C), Solárny
obehový systém pracuje na rýchlosti 4 (85%). Pre označenie tohto režimu bude zapnutý symbol D.

5. Ak je rozdiel medzi teplotou Senzora Solárneho Kolektora S3 a Senzora Návratu Solárneho Kolektora S4
väčší alebo rovnaký ako Diferenciálny parameter modulačnej teploty Solárneho obehového systému –
Minimálne (Inštalačný parameter, predvolený na 10°C) plus trojitá hodnota Diferenciálneho parametra
modulačnej teploty Solárneho obehového systému (Inštalačný parameter, predvolený na  5°C), Solárny
obehový systém pracuje na rýchlosti 5 (Maximálny výkon, 100%). Pre označenie tohto režimu bude

zapnutý symbol E.
Pozn.: V momente aktivácie Solárneho obehového systému regulátor ECOTRONIC tech by nemal nastaviť

rýchlosť 5 (Maximálny výkon, 100%), v prvých sekundách prevádzky avšak Solárny obehový 
systém bude pracovať na rýchlosti 5 (Maximálny výkon, 100%).
Ak bude parameter prevádzky Solárneho obehového systému (Inštalačný parameter, predvolený 
na 1=Modulácia) nastavený na 0 nebude tam modulácia: Solárny obehový systém bude pracovať 
v on/off podľa normálnych algoritmov aktivácie/deaktivácie Solárneho obehového systému. Pre 
označenie tohto režimu bude zapnutý symbol E.

Zapnutie

Režim Stand-By

Prevádzka
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Deaktivácia Solárneho obehového systému

Ak teplota senzora ohrievača je menšia alebo rovnaká ako hodnota maximálneho parametra teploty nádrže 
(Inštalačný parameter, predvolený na 60°C) a ak rozdiel (pozitívny) medzi teplotou Solárneho Kolektora S3 
a teplotou Senzora Návratu Solárneho Kolektora S4 menší alebo rovnaký ako hodnota Diferenciálneho 
parametra  neuloženej teploty  (Inštalačný parameter, predvolený na 4°C) tak regulátor ECOTRONIC tech 
deaktivuje Solárny obehový systém.
Ak teplota senzora ohrievača je väčšia alebo rovnaká ako hodnota maximálneho parametra teploty nádrže
(Inštalačný parameter, predvolený na 60°C) tak regulátor ECOTRONIC tech deaktivuje Solárny obehový 
systém. Pre označenie tohto režimu bude symbol Solárneho obehového systému vypnutý.

V neprítomnosti závad po dobu 3 sekúnd stlačením tlačidla ON / OFF, je vždy možné uviesť regulátor do 
režimu OFF. Všetky požiadavky budú ukončené, uzáver sa zavrie a na displeji sa zobrazí OFF.
Ostane aktívna len ochrana Nemrznúcej zmesi a antiblokácia obehového systému. Pre uvedenie systému 
do operatívneho režimu treba znova stlačiť na 3 sekundy tlačidlo ON/OFF.

V neprítomnosti závad po dobu 10 sekúnd stlačením tlačidla      je vždy možné uviesť regulátor do režimu 
FH. Režim FH trvá 10 minút: počas tohto času bude aktivovaný Solárny obehový systém na rýchlosť 5 
(Maximálny výkon,
100%) a deaktivovaný každých 10 sekúnd, pre označenie tohto režimu bude displej ukazovať FH a symbol 
Solárneho obehového systému a symbol E budú zapnuté a vypnuté každých 10 sekúnd. Režim FH môže 
byť ukončený uvedením regulátora do režimu OFF a následne do režimu ON.

V neprítomnosti závad po dobu 10 sekúnd stlačením tlačidla       je vždy možné uviesť regulátor do režimu
Regulácia obmedzovača prietoku.
Pre označenie režimu Regulácia obmedzovača prietoku, symboly Radiátor a Kohútik začnú spoločne 
blikať. Solárny obehový systém bude hneď aktivovaný na rýchlosť 5 (Maximálny výkon, 100%).
Režim Regulácie obmedzovača prietoku automaticky skončí po 2 minútach alebo stlačením na 10 sekúnd 
tlačidla     .

Táto funkcia závisí na hodnote parametra chladiaceho systému (Inštalačný parameter, predvolený           
na 1 = On). 
Počas normálnej prevádzky, ak je teplota Senzora Ohrievača väčšia ako hodnota maximálneho parametra 
teploty nádrže (Inštalačný parameter, predvolený na 60°C) menšia ako hodnota parametra Hraničnej 
teploty ohrievača (Inštalačný parameter, predvolený na 80°C) a ak je teplota Senzora Solárneho Kolektora 
S3 väčšia ako hodnota parametra Teploty kolektora nastavenia funkcie systému ochladzovania (Inštalačný 
parameter, predvolený na 120°C) tak regulátor ECOTRONIC tech aktivuje Solárny obehový systém pre 
ochladzovanie kolektora.
Pre označenie tohto režimu, symbol Solárny Panel začne blikať.
Funkcia sa skončí, keď teplota del Senzora Solárneho Kolektora  S3 bude menšia ako hodnota parametra 
Teploty kolektora nastavenia funkcie systému ochladzovania (Inštalačný parameter, predvolený na 120°C) 
- 2°C.
Počas normálnej prevádzky, ak je teplota Senzora Ohrievača väčšia ako hodnota maximálneho parametra 
teploty nádrže (Inštalačný parameter, predvolený na 60°C) menšia ako hodnota parametra Hraničnej 
teploty ohrievača (Inštalačný parameter, predvolený na 80°C) a ak je teplota Senzora Solárneho Kolektora 
S3 menšia ako hodnota maximálneho parametra teploty nádrže (Inštalačný parameter, predvolený na 
60°C)
-5°C tak regulátor ECOTRONIC tech aktivuje Solárny obehový systém pre ochladzovanie kolektora.
Pre označenie tohto režimu, symbol Ohrievač začne blikať.
Funkcia sa skončí, keď teplota del Senzora Solárneho Kolektora  S3 bude väčšia ako hodnota maximálneho 
parametra teploty nádrže (Inštalačný parameter, predvolený na 60°C) - 2°C.

Režim off

Režim FH

Režim regulácie obmedzovača prietoku

Funkcia Ochladzovania systému (Kolektor a ohrievač)
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Táto funkcia závisí na hodnote parametra ochladzovania nádrže (Inštalačný parameter, predvolený na 
0=Off); okrem toho ak je aktívna Funkcia Ochladzovania Systému (Kolektor a Ohrievač), tak táto má prioritu 
pred Funkciou Ochladzovania Ohrievača.
Počas normálnej prevádzky, ak je teplota Senzora Ohrievača väčšia ako hodnota maximálneho parametra 
teploty nádrže (Inštalačný parameter, predvolený na 60°C) menšia ako hodnota parametra Hraničnej 
teploty ohrievača  (Inštalačný parameter, predvolený na 80°C) tak regulátor ECOTRONIC tech nechá 
aktivovaný Solárny obehový systém pre zabránenie prehriatia solárneho kolektora.
Ak teplota Senzora Ohrievača bude väčšia alebo rovnaká ako hodnota parametra Hraničnej teploty 
ohrievača (Inštalačný parameter, predvolený na 80°C) a ak teplota Senzora Solárneho Kolektora S3 je 
menšia ako hodnota parametra Hraničnej teploty ohrievača (Inštalačný parameter, predvolený na 80°C) – 
5°C tak regulátor ECOTRONIC tech aktivuje Solárny obehový systém pre ochladzovanie ohrievača.
Pre označenie tohto režimu, symbol Ohrievač začne blikať.

Solárny obehový systém bude deaktivovaný ak teplota Senzora Ohrievača bude väčšia alebo rovnaká ako 
hodnota parametra Hraničnej teploty ohrievača (Inštalačný parameter, predvolený na 80°C); v tomto 
prípade okrem vypnutia Solárneho obehového systému, regulátor ECOTRONIC tech uzatvorí aj uzáver.
Pre označenie tohto režimu, symbol Solárny obehový systém bude vypnutý, symbol Uzáver bude zapnutý.
Funkcia sa skončí, keď teplota Senzora Ohrievača bude menšia ako hodnota parametra Hraničnej teploty 
ohrievača (Inštalačný parameter, predvolený na 80°C) – 2°C.

Solárny obehový systém bude deaktivovaný ak teplota Senzora Solárneho Kolektora S3 bude väčšia alebo 
rovnaká ako hodnota parametra Hraničnej teploty kolektora (Inštalačný parameter, predvolený na 140°C); 
v tomto prípade okrem vypnutia Solárneho obehového systému, regulátor ECOTRONIC tech uzatvorí aj 
uzáver.
Pre označenie tohto režimu, symbol Solárny obehový systém bude vypnutý, symbol Uzáver bude zapnutý 
a symbol S3 nad kolektorom začne blikať.
Funkcia sa skončí, keď teplota Senzora Solárneho Kolektora S3 bude menšia ako hodnota parametra 
Hraničnej teploty kolektora (Inštalačný parameter, predvolený na 140°C) - 2°C..

Táto funkcia závisí na hodnote parametra minimálneho ohraničenia kolektora (Inštalačný parameter, 
predvolený na 0=Off).
Počas normálnej prevádzky, ak je teplota Senzora Solárneho Kolektora S3 menšia ako hodnota parametra 
Minimálnej teploty kolektora (Inštalačný parameter, predvolený na 10°C), tak regulátor ECOTRONIC tech 
deaktivuje Solárny obehový systém.
Pre označenie tohto režimu, symbol Slnko začne blikať.
Funkcia sa skončí, keď teplota Senzora Solárneho Kolektora S3 bude väčšia ako hodnota parametra 
Minimálnej teploty kolektora (Inštalačný parameter, predvolený na 10°C) + 2°C.

Táto funkcia závisí na hodnote parametra funkcia ochrany nemrznúcej zmesi (Inštalačný parameter, 
predvolený na 0=Off).
Počas normálnej prevádzky, ak je teplota Senzora Solárneho Kolektora S3 menšia ako Teplota nemrznúcej 
zmesi (Inštalačný parameter, predvolený na 4°C), bude aktivovaný Solárny obehový systém dovtedy kým 
Teplota Senzora Solárneho Kolektora S3 nebude väčšia ako Teplota nemrznúcej zmesi (Inštalačný 
parameter, predvolený na 4°C) + 1°C.

Po 24 hodinách nečinosti, bude Solárny obehový systém aktivovaný na 3 sekundy.

Funkcia Ochladzovania systému (s ochranou prehriatia solárneho kolektora)

Funkcia Hraničnej Teploty Ohrievača

Funkcia Hraničnej Teploty Solárneho Kolektora

Funkcia rospoznania Studeného Solárneho Kolektora

Funkcia Nemrznúcej zmesi Solárneho Kolektora

Funkcia deblokácie Solárneho Obehového Systému
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Závady

LCD displej vypnutý

Overte či je regulátor elektricky pripojený: pomocou digitálneho multimetra, overte prítomnosť napätia na 
svorkách 24 a 25.
V prípade ak nie je prítomné, skontrolujte kabelové vedenie.
V prípade keď bude napätie dostatočné ( Rozsah 195 – 253 Vac ), skontrolujte poistku. Poistka je 
umiestnená na regulátore: pre prístup, postupujte podľa krokov 1 a 2 odseku "Prístup ku vnútorným 
svorkám ".

LCD displej zapnutý

Možné chyby prevádzky sa zobrazujú na LCD regulátora.

Kód problému Karta Opis závady

F82 Závada konfigurácie regulátora

F83 Senzor PT1000 Solárny Kolektor S3

F84 Senzor NTC Návratu Solárneho Kolektora S4

F85 Závada komunikácie karty kotla

F87 Ochrana pred chýbajúcou cirkuláciou

Závada  82 - Závada konfigurácie regulátora

Overte či je parameter P26 nastavený na “0”.

Závada  83 - Senzor PT1000 Solárny Kolektor S3 zlyhanie

Zlyhanie, definované ako krátky alebo otvorený okruh senzora spôsobí deaktiváciu Solárneho Obehového 
systému a zatvorenie uzáveru. Keď je zlyhanie vyriešené ochrana bude automaticky deaktivovaná.
Pre označenie tejto závady, symbol S3 bude deaktivovaný, zatiaľ čo symbol Závady, symbol S3 
a podsvietenie začnú blikať.

Závada  84 - Senzor NTC Návrat Solárneho Kolektora S4 zlyhanie

Zlyhanie, definované ako krátky alebo otvorený okruh senzora nespôsobí deaktiváciu Solárneho 
Obehového systému. Systém musí pracovať ako by bola nastavený na  Základný Systém. Keď je zlyhanie 
vyriešené ochrana bude automaticky deaktivovaná.
Pre označenie tejto závady, symbol S4 bude deaktivovaný, zatiaľ čo symbol Závady, symbol S4 
a podsvietenie začnú blikať.

Závada  85 - Závada komunikácie karty kotla

Overte či je parameter P26 nastavený na “0”.

Závada  87 - Ochrana pred chýbajúcou cirkuláciou

Iba s KVALIFIKOVANÝM PRIETOKOMEROM
Táto závada je aktivovaná, s aktivovaným Solárnym čerpadlom, karta nevykazuje prietok na Solárnom 
Obehovom Systéme po dobu 10 po sebe idúcich minút. Zlyhanie s dôvodu deaktivácie Solárneho čerpadla. 
Keď je závada zistená a vyriešená, je možné odstrániť ochranu aktivovaním a deaktivovaním režimu OFF.
Overte či je parameter P25 nastavený správne.
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Teplotné senzory môžu byť ovládané digitálnym multimetrom: odpojte snímač od regulátora a overte súlad 
s touto tabuľkou.

T(°C) R(Ω) T(°C) R(Ω) T(°C) R(Ω)

-10 54932 -10 961,5 120 1462

-5 42080 -5 980,75 125 1481,25

0 32505 0 1000 130 1500,5

5 25308 5 1019,25 135 1519,75

10 19854 10 1038,5 140 1539

15 15689 15 1057,75 145 1558,25

20 12483 20 1077 150 1577,5

25 9999 25 1096,25 155 1596,75

30 8060 30 1115,5 160 1616

35 6537 35 1134,75 165 1635,25

40 5332 40 1154 170 1654,5

45 4374 45 1173,25 175 1673,75

50 3608 50 1192,5 180 1693

55 2991 55 1211,75 185 1715,25

60 2492 60 1231 190 1731,5

65 2086 65 1250,25 195 1750,75

70 1754 70 1269,5 200 1770

75 1481 75 1288,75

80 1257 80 1308

85 1070 85 1327,25

90 915 90 1346,5

95 785 95 1365,75

100 677 100 1385

105 585 105 1404,25

110 507 110 1423,5

115 442 115 1442,75

NTC PT 1000

Vlastnosti senzorov
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Prístup do servisného menu regulátora prebehne stlačením tlačidla Info na 10 sekúnd. Stlačením tlačidiel 
Hore/Dole je možné vybrať “tS”, “In”, “Hi” alebo “rE”. “tS” znamená Menu Trasparentných Parametrov, “In” 
znamená Menu Informácií, “Hi” znamená Menu História, “rE” znamená Reset v Menu História. Akonáhle 
vyberiete Menu, prístup bude vyžadovať stlačenie tlačidla Info.

“tS” - Menu Trasparentných Parametrov

Regulátor je vybavený 26 meniteľnými transparentnými parametrami :

Karta Opis Transparentných Parametrov Rozsah Prednast.

P01 Nastavenie karty systému (NEMENIŤ) 0-3 1

P02 Rozdiel nastavenia teploty (°C) 1-20 °C 6 °C

P03 Rozdiel nenastavenia teploty (°C) 1-20 °C 4 °C

P04 Maximálna teplota nádrže (°C) 20-95 °C 60 °C

P05 Hraničná teplota kolektora (°C) 110-160 °C 140 °C

P06 Parameter ochladzovania systému (0=Off, 1=On) 0-1 1=On

P07 Teplota nastaveného kolektora funkcie ochladzovania systému (°C) 100-150 °C 120 °C

P08 Parameter minimálnej hranice kolektora (0=Off, 1=On) 0-1 0=Off

P09 Minimálna teplota kolektora (°C) 10-90 °C 10 °C

P10 Parameter funkcie ochrana nemrznúcej zmesi (0=Off, 1=On) 0-1 0=Off

P11 Teplota nemrznúcej zmesi (°C) 1-10 °C 10 °C

P12 Parameter ochladzovania nádrže (0=Off, 1=On) 0-1 0=Off

P13 Teplota nastavenie termostatu (°C) 0-95 °C 40 °C

P14 Teplota nenastavenie termostatu (°C) 0-95 °C 45 °C

P15 Parameter tepelné rozpočtovej bilancie (0=Off, 1=On) 0-1 0=Off

P16 Maximálny prietok solárneho okruhu (l/min) 0-20 6 l/min

P17 Neimplementované 0 0

P18 Stupeň ochrany tekutej nemrznúcej zmesi (%) 0-50 % 25%

P19
Výstupný režim prevádzky Solárneho Obehového Systému (0=Off nepretržitý, 1=Auto 

e 2=On)
0-2 1=Auto

P20
Prevádzkový režim relé FREE CONTACT (0=Off nepretržitý, 1=Auto, 2=On nepretržitý, 

3=Nastavenie/nenastavenie kotla)
0-3 1=Auto

P21 Rozdiel modulačnej teploty Solárny obehový systém - Minimálny (°C) 5-20 °C 10 °C

P22 Rozdiel modulačnej teploty Solárneho Obehového Systému (°C) 2-20 °C 5 °C

P23 Prevádzka Solárneho Obehového Systému (0=On/Off, 1=Modulačná) 0-1 1

P24 Hraničná teplota ohrievača (°C) 70-95 °C 80 °C

P25
Výber typu prietokomera (0=prevádzka bez prietokomera, 1=DN8, 2=DN10, 3=DN15, 

4=DN20, 5=DN25) 
0-5 0

P26 Výber typu prevádzky (0=Komunikačná, 1=Stand alone) 0-1 0

Stlačením tlačidla Hore / Dole môžete prechádzať zoznamom parametrov, respektíve vzostupne alebo 
zostupne. Ak chcete zmeniť hodnotu parametra, jednoducho stlačte klávesu Enter rovnakého parametra 
a potom upravujte pomocou Hore / Dole: zmena bude automaticky uložená.

Pre návrat do zoznamu parametrov stačí stlačiť klávesu Enter.

Pre návrat do Servisného Menu stačí stlačiť tlačidlo Info. Odchod zo Servisného Menu regulátora prebehne 
stlačením tlačidla Info na 10 sekúnd, alebo automaticky po 15 minútach.

Servisné menu
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“In” - Menu Informácií

Regulátor je schopný zobraziť nasledovné operácie:

t01 S1: Senzor PT 1000 - Nepoužívaný (°C) --

t02 S2: Senzor NTC Ohrievač (°C) Iba s parametrom P26=1, Stand alone --

t03 S3: Senzor PT 1000 Solárny kolektor (°C) medzi 01 e 175 (°C)

t04 S4: Senzor NTC Návrat Solárneho kolektora (°C) medzi 01 e 125 (°C)

F05
Chod solárneho obehového systému (Lt_min) Len s pripojeným a aktivovaným 

prietokomerom
00-99 Lt_min

P06 Aktuálna rýchlosť modulačného obehového systému (40%=Rých. 1, 100%=Rých. 5) 0-100 %

Stlačením tlačidla Hore / Dole môžete prechádzať zoznamom informáciíi. Na zobrazenie hodnoty stačí 
stlačiť klávesu  Enter rovnakého parametra. V prípade poškodeného senzoru zobrazí regulátor medzery.

Pre návrat do zoznamu informácií stačí stlačiť klávesu Enter.
Pre návrat do Servisného Menu stačí stlačiť tlačidlo Info. Odchod zo Servisného Menu regulátora prebehne 
stlačením tlačidla Info na 10 sekúnd, alebo automaticky po 15 minútach.

“Hi” - Menu História

Mikroprocesor je schopný si zapamätať celkový čas pripojeného regulátora (Ht), posledných 10 závad 
a ďalčie informácie; historický údaj H1: predstavuje najnovšiu závadu, ktorá nastala; historický údaj H10: 
predstavuje najstaršiu závadu, ktorá nastala.

Ht P° hodín prevádzky ECOTRONIC Tech (Pripojenie) medzi 0 a 9999 hodín

H01 Kód závady

H02 Kód závady

H03 Kód závady

H04 Kód závady

H05 Kód závady

H06 Kód závady

H07 Kód závady

H08 Kód závady

H09 Kód závady

H10 Kód závady

H11 P° hodín prevádzky Solárneho obehového systému medzi 0 a 9999 hodín

H12 P° hodín prevádzky Výstupné relé AUX1 medzi 0 a 9999 hodín

H13 P° hodín prevádzky Výstupné relé AUX2 medzi 0 a 9999 hodín

H14 P° hodín prevádzky Výstupné relé FREE CONTACT medzi 0 a 9999 hodín

H15 Maximálna tepl. S1: Senzor PT 1000 Nepoužívaný (°C) --

H16 Maximálna tepl. S2: Senzor NTC Bollitore (°C) iba s parametrom P26=1, Stand alone --

H17 Maximálna tepl. S3: Senzor PT 1000 Solárny kolektor (°C) medzi 01 a 175 °C

H18 Maximálna tepl. S4: Senzor NTC Návrat Solárneho kolektora (°C) medzi 01 a 125 °C

H19
P° litrov solárneho obehového systému (litri) Len s pripojeným a aktivovaným 

prietokomerom
medzi 0 a 9999 litrov

H20
Priemerná rýchlosť obehového systému (%) Kumulatívny výpočet len ak je obehový 

systém v prev.
0-100 %

BIL
Bilancia tepelného množstva (KWh) Kumulatívny výpočet len ak je obehový systém v 

prevádzke
medzi 0 a 9999 KWh

Stlačením tlačidla Hore / Dole môžete prechádzať zoznamom závad. Na zobrazenie hodnoty stačí stlačiť 
klávesu  Enter rovnakého parametra.

Pre návrat do zoznamu závad stačí stlačiť klávesu Enter.

Pre návrat do Servisného Menu stačí stlačiť tlačidlo Info. Odchod zo Servisného Menu regulátora prebehne 
stlačením tlačidla Info na 10 sekúnd, alebo automaticky po 15 minútach.
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!

“rE” - Reset História

Stlačením na 3 sekundy tlačidla ON/OFF je možné vymazať všetky informácie zapamätané v  Menu 
História:
Karta sa automaticky ukončí v servisnom menu, pri potvrdení operácie.
Výstup karty zo servisného menu prebehne stlačením tlačidla Info na 10 sekúnd, alebo automaticky po 15 
minútach.

Regulátor vypočítava nahromadenú energiu len v prípade keď solárny obehový systém je v prevádzke: 
hodnota sa potom zobrazí pomocou parametra BIL v menu Histórie, pozri paragraf Servisného Menu.

Táto funkcia závisí na hodnote parametra P15 Bilancia Tepelného Množstva (Inštalačný 
parameter, predvolený na 0=Off) a je nastavený na 1.

Nemodulačný obehový systém (bez prietokomeru)

Podstatné je nastaviť správne hodnotu parametrov:
P16 Maximálny prietok solárneho okruhu (l/min)
P18 Stupeň ochrany tekutej nemrznúcej zmesi  (%)
P23 Prevádzka solárneho obehového systému (0=On/Off) 

Nahromadená energia (kWh) =

Hodnota P16 * 60 x (deltaT: S3 – S4) x 1.163 x ((100-Hodnota P18)/100) / 1000

Modulačný obehový systém (s prietokomerom)

Podstatné je nastaviť správne hodnotu parametrov:
P18 Stupeň ochrany tekutej nemrznúcej zmesi (%)
P23 Prevádzka solárneho obehového systému (1=Modulačná)
P25 Výber typu prietokomera

Nahromadená energia (kWh) =

Hodnota udaná prietokomerom *60 x (delta T:S3-S4) x 1.163 x ((100-hodnotaP18)/100)/1000

Pozn.: Regulátor vypočíta a aktualizuje každú sekundu hodnotu parametra BIL zakaždým, keď sa 
nahromadená energia zvýši o 1 kW.
V prípade prerušenia napätia, regulátor nestráca počet nahromadenej energie: údaje sú uložené 
každých 10 minút, takže v momente keď dôjde k obnoveniu napätia a solárny obehový systém 
začne fungovať, výpočet môže opäť začat bez straty údajov. 

Bilancia tepelného množstva (účtovné)
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Vstup do Servisného Menu centrálnej zóny kontroly prebehne stlačením tlačidla Ok na 5 sekúnd.

Stlačením tlačidiel          a          je možné zvoliť:
“tS” = Menu Trasparentných parametrov
“In” = Menu Informácií
“Hi” = Menu Histórie (centrálnej zóny kontroly)
“rE” = Reset v Menu Histórie (centrálnej zóny kontroly).
Akonáhle si vyberiete menu, prístup si bude vyžadovať stlačenie tlačidla OK.

“tS” – Menu Trasparentných parametrov

Centrálna zóna kontroly je vybavená 35 meniteľnými transparentnými parametrami aj u Diaľkového 
Ovládania (Servisné Menu):

Karta zóny 

FZ4B

Karta kotla               

(ak je vybavená) Opis transparentných parametrov
Rozsah

Prednastavené (pre 

zmiešanú)

Doporučené pre 

priamu zónu

P01 Minimálna teplota Zóna 1 10-90 °C 10 °C 10 °C

P02 Maximálna teplota Zóna 1 10-90 °C 40 °C 70÷80 °C

P03 Offset setpoint výpočet Zóna 1 0-40 °C 10 °C 0 °C

P04 NEMENIŤ 10-90 °C 90 °C

P05 o01 Krivka Externá Sonda Zóna 1 0-10 0

P06 o02 Offset Externá Sonda Zóna 1 20-40 °C 30 °C

P07 Minimálna teplota Zóna 2 10-90 °C 10 °C

P08 Maximálna teplota Zóna 2 10-90 °C 80 °C

P09 Offset setpoint výpočet Zóna 2 0-40 °C 0 °C

P10 NEMENIŤ 10-90 °C 90 °C

P11 o03 Krivka Externá Sonda Zóna 2 0-10 0

P12 o04 Offset Externá Sonda Zóna 2 20-40 °C 30 °C

P13 Minimálna teplota Zóna 3 10-90 °C 10 °C

P14 Maximálna teplota Zóna 3 10-90 °C 80 °C

P15 Offset setpoint výpočet Zóna 3 0-40 °C 0 °C

P16 NEMENIŤ 10-90 °C 90 °C

P17 o05 Krivka Externá Sonda Zóna 3 0-10 0

P18 o06 Offset Externá Sonda Zóna 3 20-40 °C  30°C

P19 Čas on+off zmiešaný ventil 0-15 sek 15 sek

P20 Boost zmiešaný ventil 0-120 sek 0 sek

P21 Čas on Zmiešaný ventil (°C) 0-15 sek/°C 1 sek/°C

P22 NEMENIŤ 0-20 °C 4 °C

P23 NEMENIŤ 70-85 °C 80 °C

P24 NEMENIŤ 0-60 °C 0 °C

P25 NEMENIŤ 0-1 0

P26 NEMENIŤ 10-65 °C 55 °C

P27 Čas post - cirkulácie 0-20 min 10 min

P28 NEMENIŤ 0-1 0

P29 Meškanie Zóny 0-255 sek 30 sek

P30 NEMENIŤ 0-1 0

P31 NEMENIŤ 0-3 min 3 min

P32 NEMENIŤ 0-10 °C 5 °C

P33 NEMENIŤ 0-10 min 2 min

P34 NEMENIŤ 0-1 0

P35 NEMENIŤ 0-1 0

Stlačením tlačidiel “+” a “-“ je možné prechádzať zoznamom parametrov zostupne alebo vzostupne. Na 
zmenu hodnoty jedného parametra postačí stlačiť tlačidlo Ok po jej zvolení: stlačením tlačidiel + a – je 
možné ju zmeniť, nastavenie bude automaticky uložené. Na návrat do zoznamu parametrov postačí znova 
stlačiť tlačidlo Ok. Pre návrat do Servisného Menu postačí stlačiť tlačidlo Ok na 3 sekundy. Odchod zo 
Servisného Menu karty prebehne stlačením tlačidla Ok na 5 sekúnd.

4.8 Karta zóna nízka teplota FZ4B
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Parametre "Teplota Minimálna Zóna" a "Teplota Maximálna Zóna" definujú rozsah regulácie vstupnej 
teploty pre hociktorú zónu; v prípade Diaľkového ovládania, regulácia vstupnej teploty používateľa bude 
uzavretá okolo tohto rozsahu a bude potom modulovaná rovnakým Diaľkovým ovládaním počas 
prevádzky; v prípade chronotermostatu: pri uzavretí kontaktu bude regulácia vstupnej teploty nastavená na 
hodnotu parametra "Teplota Maximálna Zóna", pri otvorení kontaktu, bude požiadavka odstránená. 
Parameter "Offset setpoint výpočet Zóna" definuje offset pre setpoint požadovanej vstupnej teploty . 
Príklad: ak Diaľkové ovládanie vyžaduje 52°C a takýto parameter je nastavený na 10°C, centrálna zóna 
kontroly bude vyžadovať
62°C na kotli; v prípade chronotermostatu, táto hodnota bude spočítaná v parametri "Teplota Maximálna 
Zóna". parametre "Krivka Externá Sonda Zóny" a "Offset Externá Sonda Zóny" sú potrebné pre pohyblivú 
teplotu v prípade chronotermostatu.
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obr. 39 – Kompenzačné krivky

obr. 40 – Príklad rozmiestnenia paralelných kompenzačných kriviek

Parametre “Čas on+off zmiešaný ventil” e “Čas on zmiešaný ventil pre °C” sú potrebné pre reguláciu 
zmiešaného ventilu. Príklad: s parametrami uloženými na predvolené hodnoty (teda 15sek a 1sek/°C), ak 
požadovaná vstupná teplota pre zmiešanú zónu je 32°C a aktuálna vstupná teplota udávaná senzorom 
zmiešanej zóny je 28°C, zmiešaný ventil zostane otvorený 4sek (=(32°C-28°C)*1sek/°C) každých 15sek. 
Pre zatvorenie bude aplikované rovnaké pravidlo (v absolútnej hodnote).

Parameter “Boost zmiešaný ventil” definuje čas otvorenia zmiešaného ventilu. Pri každej novej požiadavke, 
bude zmiešaný ventil otvorený na tento šas, predtým ako začne regulovať.

Parameter “Čas post-cirkulácie “ definuje čas post-cirkulácie a je aktivovaná pri poslednej zóne ktorá 
ukončuje teplotnú požiadavku.

Parameter “Meškanie Ventilu Zóny” definuje čas čakania medzi požiadavkov centrálnej zóny kontroly 
a aktiváciou obehového systému kotla.

Opis parametrov
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“In” - Menu informácií

Karta je schopná zobraziť nasledovné informácie:

t01 Senzor NTC (T1) medzi 05 a 125 °C

t02 Senzor NTC (T2) medzi 05 a 125 °C

t03 Senzor NTC (T3) medzi 05 a 125 °C

t04 Senzor NTC (T4)

medzi -30 a 70 °C 

(negatívne hodnoty 

blikajú)

t05 Požiadavka na Termostat on/off alebo Diaľkový ovládač (RT 1) On/Off

t06 Požiadavka na Termostat on/off alebo Diaľkový ovládač (RT 2) On/Off

t07 Požiadavka na Termostat on/off alebo Diaľkový ovládač (RT 3) On/Off

t08 Setpoint Ohrievanie Zóna 1 (výpočet) medzi 05 a 125 °C

t09 Setpoint Ohrievanie Zóna 2 (výpočet) medzi 05 a 125 °C

t10 Setpoint Ohrievanie Zóna 3 (výpočet) medzi 05 a 125 °C

t11 Setpoint Ohrievanie Karta zóna  (výpočet) medzi 05 a 125 °C

Stlačením tlačidiel “+” e “-“ je možné prechádzať zoznamom parametrov zostupne alebo vzostupne. Na 
zmenu hodnoty jedného parametra postačí stlačiť tlačidlo Ok po jej zvolení: v prípade poškodeného 
senzoru karta zobrazí medzery. Pre návrat do zoznamu parametrov stačí opäť stlačiť tlačidlo Ok. Pre návrat 
do Servisného Menu stačí stlačiť tlačidlo Ok na 3 sekundy. Odchod zo Servisného Menu karty prebehne 
stlačením Ok na 5 sekúnd.

“Hi” - Menu História

Karta je schopná si zapamätať  posledných 10 závad: historický údaj H1: predstavuje najnovšiu závadu, 
ktorá nastala; historický údaj H10: predstavuje najstaršiu závadu, ktorá nastala.
Kódy uložených závad budú zobrazené aj v príslušnom Menu Diaľkového ovládača.
Stlačením tlačidiel “+” e “-“ je možné prechádzať zoznamom parametrov zostupne alebo vzostupne. Na 
zobrazenie hodnoty parametra stačí stlačiť tlačidlo Ok po jej zvolení.
Pre návrat do Servisného Menu stačí stlačiť tlačidlo Ok na 3 sekundy. Odchod zo Servisného Menu karty 
prebehne stlačením Ok na 5 sekúnd.

“rE” - Reset História

Stlačením na 3 sekundy tlačidla Ok je možné zmazať všetky uložené závady v Menu História: Karta sa 
automaticky ukončí v Servisnom Menu, pri potvrdení operácie.
Pre návrat do Servisného Menu stačí stlačiť tlačidlo Ok na 3 sekundy.

Indikácie počas prevádzky

Centrála indikuje spôsob prevádzky kotla a jeho závady pomocou integrovaného displeja: “St” znamená 
Stand-by (bez požiadavky), “CH” znamená, že centrálna zóna kontroly vyžaduje aktiváciu režimu 
ohrievania kotla, “DH” znamená  Výrobu teplej úžitkovej vody. 

Tu sú kódy závad:

Kód 

Závady
Možná príčina Riešenie

F70 Závada senzora NTC (T1) S okruhom/otvorený kontakt

F71 Závada senzora NTC (T2) S okruhom/otvorený kontakt

F72 Závada senzora NTC (T3) S okruhom/otvorený kontakt

F73 Závada senzora NTC (T4) S okruhom/otvorený kontakt

F74 Komunikácia s kartou kotla nie je prítomná

F75 Komunikácia s Diaľkovým ovládaním (RT 1) nie je prítomná (Len s pripojeným Diaľkovým ovládaním)

F76 Komunikácia s Diaľkovým ovládaním (RT 2) nie je prítomná (Len s pripojeným Diaľkovým ovládaním)

F77 Komunikácia s Diaľkovým ovládaním (RT 3) nie je prítomná (Len s pripojeným Diaľkovým ovládaním)

Kódy závad budú zobrazené aj v príslušnom Menu Diaľkového ovládača počas bežnej prevádzky.
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Relatívne nastavenia ohrievania ako maximálna vstupná teplota, krivka externej sondy (s voliteľnou 
externou sondou pripojenou ku kotlu), programovanie týždenného času atď sú nezávislé pre každú zónu 
a sú meniteľné pomocou diaľkového ovládania relatívnej teploty zóny. V prípade priamych zón sa odporúča 
podobné nastavenie maximálnej vstupnej teplota pre všetky teplotné zóny. Naopak s Chronotermostatmi 
prostredia pri zatvorenom kontakte bude vstupná teplota regulovaná na maximálnu nastavenú teplotu 
centrálnej zóny kontroly. Relatívne nastavenia Sanity ako je teplota Teplej Úžitkovej Vody, programovanie 
týždenného času (s pripraveným kotlom: pozri príslušnú dokumnetáciu), atď. sú paralelne združené; toto 
bude zmenené pomocou Diaľkových ovládaní teploty zón. V prípade programovania týždenného času 
Sanity, centrálna zóna kontroly prevedie premiestnenie programov pochádzajúcich zo samotného 
Diaľkového Ovládania.

Nízka zóna teploty sa môže stať vysokou zónou teploty. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov (pozri aj 
tabuľku parametrov FZ4B):

1.  Parameter 2 karta FZ4B 40°C a 70°C ÷ 80°C
2.  Parameter 3 karta FZ4B 10°C a 0°C
3.  Odpojiť bezpečnostný termostat (317A) zo vstupnej rúry.
4.  Neodpájať alebo by-passovať zmiešaný ventil (ref. 315a)

Užívateľské nastavenia

Premena zóny nízkej teploty  na zónu vysokej teploty
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ZÁZNAM O SPUSTENÍ KOTLA DO PREVÁDZKY
        

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

Dátum spustenia..........................
Servisná organizácia:

........................................................
                        Pečiatka,podpis                                                                                   

                                                     Pečiatka, podpis serv.organ. : ......................................................

Povinná servisná prehliadka po 1. roku prevádzky

Dátum : ........................................

                                                     Pečiatka, podpis serv.organ. : ......................................................

Povinná servisná prehliadka po 2. roku prevádzky

Dátum : ........................................

                                                     Pečiatka, podpis serv.organ. : ......................................................

Povinná servisná prehliadka po 3. roku prevádzky

Dátum : ........................................
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priezvisko:..................................................

Ulica:.........................................................

PSČ, mesto:...............................................

            Tel.:................................................

                       

Údaje o zákazníkovi:  ( čitateľne )
Meno a



ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020
038 61 Vrútky
Slovakia

Tel:	 +421	43	4003	101
Fax:	 +421	43	4003	106
E-mail:	kotle@attack.sk
Web:	 www.attack.sk

Výrobca ATTACK s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez pred-
chádzajúceho upozornenia. • ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change 
technical parameters and dimensions of boilers without previous warning. •  Der 
Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen Veräderungen 
an Produkten ohne eine vorige Warnung. • Изготовитель АТТАСК оставляет 
за собой право изменения технических параметров и размеров котла без 
предыдующего предупреждения. • Le producteur ATTACK Sàrl. réserve le 
droit des modifications techniques sans l‘avertissement précédent. • Productor 
ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.
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