
    

 

Servisní informace 

 
 
Záměna dosluhujících kotlů Dakon 
 
Účel informace 
V minulosti bylo vyrobeno a prodáno v České republice asi 200 tisíc plynových závěsných kotlů 
Dakon. Tyto kotle se vyráběly v letech 1994 až 2007. Většina kotlů je již za svou ekonomickou i 
morální životností. V této servisní informaci je podán návrh na postup výměny za vhodné typy Junkers 
z produkce Bosch. 

Způsob značení kotlů Dakon 
DUA  24  CT 
1. DUA  –  typová řada kotlů 
2. 24    –  výkon kotle v kW 
3. C   –  způsob přípravy teplé vody 
4. T   –  provedení spalovací komory 
 
1. Typová řada kotlů kotlů 
1.1. BEA 

Kotel s vnitřním zásobníkem teplé vody 60 litrů, vyráběný v letech 2000 - 2007 
1.2. Dagas 01 

Kotel s průtočným ohřevem teplé vody nebo bez ohřevu TV 
1.3. Dagas 02 

Kotel s průtočným ohřevem TV nebo ohřevem TV ve vnitřním zásobníku 56 litrů nebo bez 
ohřevu TV, displejem LED 

1.4. Dagas Plus 03 
Kotel s průtočným ohřevem TV nebo ohřevem TV ve vnitřním zásobníku 56 litrů nebo bez 
ohřevu TV, displejem LCD 

1.5. DUA 
Kotel s průtočným ohřevem TV nebo ohřevem TV ve vnitřním zásobníku 60 litrů nebo bez 
ohřevu TV 

1.6. DUA Plus 
Kotel s průtočným ohřevem TV nebo ohřevem TV ve vnitřním zásobníku 60 litrů nebo bez 
ohřevu TV 

1.7. IPSE 
Kotel s průtočným ohřevem TV nebo bez ohřevu TV, displejem LED 

1.8. KN 
Kondenzační kotel s hliníkovým výměníkem, vyráběný ve dvou verzích  
► 25/28 kW v letech 1997 – 2003 
► 30 kW v letech 2003 - 2005 

1.9. Kompakt 
Kotel s průtočným ohřevem teplé vody nebo bez ohřevu TV 

1.10. KZ 
Kondenzační kotel s nerezovým výměníkem, vyráběný ve dvou verzích 
► 15/24 kW v letech 2000 – 2005 
► 14/22 kW v letech 2005 – 2010 

 
2. Výkon kotle 

Číslo v názvu kotle udává výkon kotle v kW 
 
3. Způsob přípravy teplé vody 
3.1. B – příprava teplé vody ve vnitřním zásobníku 
3.2. C – příprava teplé vody v bitermickém výměníku, průtočně 
3.3. D – kotel pouze pro vytápění, je však vybaven bitermickým výměníkem, s možností dodatečné 

instalace ohřevu teplé vody 
3.4. R – kotel pouze pro vytápění, s možností doplnění ohřevu teplé vody v externím, nepřímo 

ohřívaném zásobníku 
3.5. FSK/FST – sestava kotle (K/T) a externího zásobníku teplé vody 
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4. Provedení spalovací komory 
4.1. T – kotel s uzavřenou spalovací komorou. Spalovací vzduch je nasáván do kotle z venkovního 

prostředí pomocí ventilátoru a spaliny jsou odváděny do venkovního prostředí systémem 
odvodu spalin 
TFS – označení nejstarších kotlů DUA s uzavřenou spalovací komorou (turbo) 

4.2. K – kotel s otevřenou spalovací komorou. Spalovací vzduch je odbírán z místa instalace kotle a 
spaliny jsou odváděny komínem. Do místa instalace musí být zabezpečen dostatečný přívod 
vzduchu! 
TN – označení nejstarších kotlů DUA s otevřenou spalovací komorou (komín) 

Poznámka 
Ve značení některých typů kotlů mohl být uveden údaj LowNOx – jednalo se o provedení kotle 
s hořákem s nízkými emisemi 
 
Doporučené náhrady kotlů Dakon novými kotli z produkce Bosch 
Z výrobků nástěnných kotlů Bosch doporučujeme typy značky Junkers: 

► Cerapur Compact ZSB 14-1 DE – kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 14 kW 
• KZ 15 R 

► Cerapur Compact ZSB 24-1 DE – kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 24 kW 
• DUA 24 RK/DK/RT/DT, DUA 30 DK 
• DUA Plus 24 RK/RT 
• KOMPAKT 24 RK/RT 
• DAGAS 01-24 RK/RT 
• DAGAS 02-24 RK/RT 
• DAGAS Plus 03-24 RK/RT 
• KZ 24 R 

► Cerapur Compact ZWB 24-1 DE – kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 24 kW, s průtočnou 
přípravou teplé vody 
• DUA 24 CK/CT, DUA 30 CK/CT 
• DUA Plus 24 CK/CT 
• IPSE 24 CK/CT, IPSE 28 CK/CT 
• KOMPAKT 24 CK/CT 
• DAGAS 01-24 CK/CT 
• DAGAS 02-24 CK/CT 
• DAGAS Plus 03-24 CK/CT, DAGAS Plus 03-28 CT 
• KZ 24 C, KN 25 C, KN 30 C 

► CerapurAcu-Smart ZWSB 30-4 E – kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 24 kW,s přípravou 
teplé vody ve vnitřním zásobníku o objemu 48 litrů 
• DUA 24 BK/BT 
• DUA Plus 24 BK/BT 
• BEA 24 BK/BT, BEA 28 BK/BT 
• DAGAS 02-24 BK/BT 
• DAGAS Plus 03-28 BK/BT 
• KZ 15B, KZ 24 B 
• KN 28 B, KN 30 B 

► Cerapur Compact ZSB 14-1 DE + zásobník WST 120-5O – kondenzační kotel o jmenovitém 
výkonu 14 kW, s připojeným externím zásobníkem na teplou vodu WST 120-5O  
• KZ 15 FCS 

► Cerapur Compact ZSB 24-1 DE + zásobník WST 120-5O – kondenzační kotel o jmenovitém 
výkonu 24 kW, s připojeným externím zásobníkem na teplou vodu WST 120-5O  
• DUA Plus 24 FSK/FST 
• KZ 24 FCS 
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Připojení kotle na otopný systém 
Velká většina typů kotlů má standardní provedení vývodů – viz obr. 1. Jednotlivé typy se liší pouze 
roztečí a vzdálenosti od zdi, případně vertikálním nebo horizontálním ukončením. Podle toho je nutno 
zvolit řešení pro připojení nového kotle – měděnými trubkami nebo nerezovými vlnovcovými hadicemi.   
Kotle DUA C a R mají pořadí vývodů kotle odlišně, než ostatní kotle – viz obr. 2. Při připojení nového 
je nutno počítat s překřížením některých trubek. 
U kotlů s vnitřním zásobníkem je rozmístění vývodů opět nestandardní, je nutno je zkontrolovat podle 
návodu k instalaci nebo podle Přílohy 1 – Rozměry hlavních typů kotlů Dakon 
 

 
Obr. 1 Umístění vývodů kotle DUA C/R/D 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obr. 2 Umístění vývodů kotle IPSE – standardní pořadí vývodů 

 

Obr. 3 Umístění vývodů kotle BEA 
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Připojení kotle na spalinový systém 
Provedení systému odvodu a připojení kotle musí odpovídat platnému znění vyhlášky 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, normy ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, 
provádění a připojování spotřebičů paliv a TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná 
paliva. Tyto normy stanoví podmínky pro odvod spalin na obvodovou zeď, které však výrazně omezují 
praktické provedení takového odtahu spalin. Toto, v minulosti oblíbené řešení, je nutno nahradit 
odvodem spalin nad střechu budovy.  
Kondenzační kotel je nutno připojit na spalinový systém, který je vhodný pro kondenzační provoz.  
Z kotle i z potrubí odvodu spalin je nutno odvézt vzniklý kondenzát do odpadu. 
Řešení odtahu spalin je nutno řešit individuálně. Doporučujeme postupovat podle Projekčních 
podkladů Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR (3 720 616 711), které je možno 
stáhnout ze stránek www.junkers.cz . Vhodný systém odvodu spalin pro danou instalaci, včetně 
potřebných dílů je možno nalézt v aktuálním Ceníku odkouření, ke stažení rovněž na uvedených 
stránkách. 
Na nový systém odkouření musí být před uvedením do provozu vypracována revizní zpráva. 
Jelikož se bude jednat vždy o zásah do komínového tělesa, doporučujeme provést odtah spalin 
odbornou firmou. 
V Příloze 3 jsou uvedeny některé příklady odvodu spalin pro kondenzační kotle. 

Prostorový termostat 
Pro řízení provozu kotle Dakon byl s výhodou používán prostorový regulátor teploty. Tento regulátor 
řídil provoz dvoubodově, tzn. vypínal a zapínal provoz kotle podle požadavku na teplotu a/nebo 
časový průběh teploty v prostoru.  
Moderní kotel je možno řídit tak, že podle požadované a skutečné teploty v prostoru je možno řídit 
výkon kotle. Pro kondenzační kotel to znamená provoz při nejnižší možné teplotě otopné vody a tím 
při maximální účinnosti celého zařízení.  
Tomuto požadavku vyhovují moderní regulátory Junkers. Jejich připojení je pomocí dvou vodičů, takže 
není nutno upravovat původní zapojení regulátoru teploty v prostoru. 
 
Doporučené vhodné typy jsou: 
► Prostorový regulátor CR 10 s jednoduchým ovládáním umožňuje nastavení požadované teploty 

otočným knoflíkem. 
► Prostorový regulátor CR 100 pro řízení jednoho topného okruhu týdenním programem, 

s jednoduchým. Plynové kotle Junkers lze s jeho pomocí velice snadno zkombinovat se solárním 
systémem.   

► Ekvitermní regulátor CW100 pro řízení jednoho topného okruhu a pro přípravu teplé vody týdenním 
programem s jednoduchým ovládáním, potřebná hlášení jsou dostupná po stisknutí volícího 
tlačítka 

► Systémový ekvitermní regulátor CW 400 pro řízení až 4 topných okruhů a 2 okruhů teplé vody 
s možností kombinace se solárním systémem (po doplnění příslušných modulů). Po doplnění 
modulu MB LAN 2 je možno ovládat otopný systém přes internet a/nebo mobilním telefonem 
pomocí aplikace EasyRemote. 

 

  

http://www.junkers.cz/
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Postup při výměně kotle  
Před vlastní výměnou je potřeba zjistit prostorové podmínky instalace, druh a provedení odtahu spalin, 
přísun spalovacího vzduchu, provedení připojení na otopný systém. Nový kotel je většinou menší, 
takže jeho umístění doporučujeme s ohledem na napojení na komín. 
 
Příklady výměny kotle DUA 24 CK za kondenzační kotel Cerapur Compact ZWB 24-1 DE
 

 
Obr. 4 Kotel DUA 24 CK před demontáží 

• Odpojit odtah spalin 
• Uzavřít ventily pod kotlem 
• Vypustit vodu z kotle (přes pojišťovací 

ventil) 
• Uvolnit potrubí topného systému a plynu 
• Svěsit kotel ze zdi 
 
 
 
 

 
Obr. 5 Závěsná lišta DUA 

• Demontovat závěsnou lištu ze zdi 
• Demontovat přípojné trubky od uzavíracích 

ventilů 
• Pomocí papírové šablony označit a vyvrtat 

díry pro závěsnou lištu nového kotle tak, 
aby pozice kotle umožnila propojení 
s otopným systémem 

• Přišroubovat závěsnou lištu na zeď 
 
 

 
Obr. 6 Adaptér pro připojení odtahu spalin 
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• Instalovat adaptér pro odvod spalin 
• Zavěsit kotel na závěsnou lištu 
• Připojit systém odvodu spalin  
• Propojit vývody kotle s trubkami otopného 

systému nerezovými vlnovcovými hadicemi 
nebo měděnými trubkami v pořadí podle 
Obr. 1 

• Instalovat odvod kondenzátu z kotle a 
komína 

• Instalovat odvod vody od pojišťovacího 
ventilu 

• Zkontrolovat těsnost připojení – plyn, voda 
 

 
Obr. 7 Propojení kotle s otopným systémem a 

plynem 

• Spustit a nastavit kotel po provedených 
revizích  
• spalinová cesta 
• elektrická instalace 
• přívod plynu 

 

 
Obr. 8 Instalovaný nový kotel Cerapur 

Compact 
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Příklady výměny kotle BEA 24 BT za kondenzační kotel Cerapur Acu Smart ZWSB 30-4 E 
 

 
Obr. 9 Kotel BEA 24 BT 
 
• Odpojit odtah spalin 
• Uzavřít ventily pod kotlem 
• Vypustit vodu z kotle (přes pojišťovací 

ventil) a ze zásobníku 
• Uvolnit potrubí otopného systému a plynu 
• Svěsit kotel ze zdi 
• Demontovat lištu ze zdi 
• Demontovat přípojné trubky od uzavíracích 

ventilů 
• Pomocí papírové šablony označit a vyvrtat 

díry pro závěsnou lištu nového kotle tak, 
aby pozice kotle umožnila propojení 
s otopným systémem 

• Přišroubovat závěsnou lištu na zeď 
 

 
Obr. 10 Lišta pro zavěšení kotle 
 

 
Obr. 11 Adaptér pro připojení odtahu spalin 
 
• Instalovat adaptér pro odvod spalin 
• Zavěsit kotel na závěsnou lištu 
• Připojit systém odvodu spalin  
• Propojit vývody kotle s trubkami otopného 

systému nerezovými vlnovcovými hadicemi 
nebo měděnými trubkami 

• Instalovat odvod kondenzátu z kotle a 
komína 

• Instalovat odvod vody od pojišťovacího 
ventilu otopného systému a pojišťovacího 
ventilu zásobníku  

• Zkontrolovat těsnost připojení – plyn, voda 
Spustit a nastavit kotel po provedených 
revizích  
• spalinová cesta 
• elektrická instalace 
• přívod plynu 

 

 

 
Obr. 12 Propojení kotle s otopným systémem a 

plynem 
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Příloha 1 – Rozměry hlavních typů kotlů Dakon 
DUA 24 CK/RK/DK DUA 30 CK/RK/DK 

DUA 24 CT/RT/DT DUA 30 CT/RT/DT    

 
Zapojení vývodů kotle DUA 
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DUA Plus 24 CK/RK DUA Plus 24 CT/RT 
IPSE 24 CK IPSE 24/28 CT 
 

Kompakt CK/RK Kompakt CT/RT 

 
 
Příklad zapojení kotle DUA Plus C – 
pořadí vývodů je standardní 
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DAGAS 02-24 

CK/RK DAGAS 02-24 CT 
 
 
 
 
 
 
DAGAS Plus 03-24 CK DAGAS Plus 03-24 CT 
 
Připojovací lišta kotlů DAGAS všech typů 

 
 

 
 
 
  

1 – Připojovací lišta 
2 – Vratná voda 
3 – Studená vody 
4 – Plyn 
5 – Teplá voda 
6 – Otopná voda 
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DUA 28 BK DUA 28 BT 
 

BEA 24 BK BEA 24 BT 

 
DUA Plus 24 BK DUA Plus 24 BT 
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Zapojení vývodů kotlů s vestavěným zásobníkem 
Kotle s vestavěným zásobníkem neměly standardizovanou pozici a pořadí vývodů. Proto je nutno před 
instalací ověřit skutečné zapojení a podle něho provést připojení otopného systému k novému kotli 

Pozice vývodů kotle BEA 

 
 
Pozice vývodů kotle DUA Plus B 

 
 
DAGAS 02-24 BK DAGAS 02-24 BT 
DAGAS Plus 03-24 BK DAGAS Plus 03-24 BT 
 

 
  

Otopná voda 
 
 

Plyn 
 
 
 

Vratná voda 

Teplá voda 
Studená voda 

Teplá voda 
Studená voda 

Otopná voda 
Plyn 

Vratná voda 
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KZ 15/24 R KZ 15/24 B 
 

 
KN 25 C KN 28B 
 

KN 30 C/R KN 30 B 
 

 
 
►  
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Příloha 2 – Rozměry kotlů Junkers 
 
Cerapur Compact 
ZSB 14-1 DE 
ZSB 24-1 DE 
ZWB 24-1 DE 
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CerapurAcu Smart 
ZWSB 30-4E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 – Otopná voda 
2 – Teplá voda Vratná voda 
3 – Plyn  
4 – Studená voda 
5 – Napouštěcí ventil 
6 – Vratná voda 
7 – Trychtýř 
8 – Odvod kondenzátu 
9 – Hadice pojistného ventilu TV 
10 – Hadice pojistného ventilu ÚT 
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Příloha 3 – Možné provedení systému odvodu spalin 
 
Vedení spalin spalinovým potrubím komínovou šachtou, spalovací vzduch je nasáván 
z prostoru komínové šachty, nezávisle na místnosti 
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Vedení spalin flexibilním spalinovým potrubím v komínové šachtě, spalovací vzduch je 
nasáván z prostoru 
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Vedení spalin koaxiálním potrubím v komínové šachtě, včetně spalovacího vzduchu 
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Vedení spalin spalinovým potrubím na fasádě 
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Vedení spalin samostatným potrubím v komínové šachtě, spalovací vzduch potrubím 
z venkovního prostoru 
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Odvod spalin do společného komína 
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Adaptér pro připojení odkouření 7 738 110 283 
Při výměně původního kotle je často problém pozice výstupu odkouření z nového kotle a pozice 
vstupu do komína. V tomto případě je možno použít adaptér 738 110 283, který umožňuje osově posunout 
potrubí výstupu z kotle a odkouření. 
 

 
 
Příklad instalace při výměně kotle Dakon DUA a kotle na tuhá paliva  
 
Původní instalace 

 
 
Nová instalace 
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