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Úvod
Spoleènost DAKON s.r.o. Vám  dìkuje  za rozhodnutí  pou�ívat tento výrobek.
Stacionární plynové teplovodní kotle GL EKO s litinovým výmìníkem byly vyvinuty pracovníky spoleènosti DAKON

s.r.o. ve spolupráci s pøedními evropskými výrobci komponentù pro plynové kotle.
Na kotle GL EKO je výrobcem vydáno prohlá�ení o shodì ve smyslu § 13, odst.2 zákona è.22/1997 Sb. a § 5 odst.1

naøízení vlády è.177/1997 Sb.
Spoleènost DAKON s.r.o. chce tímto plynovým stacionárním kotlem obohatit ná� trh velmi kvalitním výrobkem za

solidní cenu.

Dùle�itá upozornìní
· Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, ovládání a bezpeè. provozu kotle.
· Po rozbalení kotle zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.
· Zkontrolujte, zda typ kotle a pøedepsaný plyn odpovídá po�adovanému pou�ití.
· Na ka�dou instalaci kotle musí být zpracován projekt.
· Instalaci smí provádìt pouze odborník s platným oprávnìním k této èinnosti.
· Zapojení kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze. Jako ochranu proti zamrznutí

kotle pou�ijte protizámrazový termostat, pro omezení mo�nosti nízkoteplotní koroze pou�ijte termostat minima
� viz  Doplòkové vybavení.

· Seøízení a uvedení do provozu smí provádìt pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.
Seznam smluvních servisních firem je dodáván jako samostatná pøíloha tohoto návodu.

· Chybným zapojením  a nesprávnou obsluhou mohou vzniknout �kody, za které výrobce neodpovídá.
· Kotle GL EKO nesmí být pou�ity k jiným úèelùm, ne� je uvedeno v kapitole Pou�ití kotle � viz ní�e.
· Pøi údr�bì a èi�tìní se musí dodr�ovat pøedepsané pokyny. Spalinový termostat jako pojistka zpìtného tahu

spalin nesmí být bìhem provozu �ádným zpùsobem vyøazován z provozu.
· V pøípadì poruchy se obra�te na nìkterou ze servisních firem uvedených v seznamu dodávaném jako samostatná

pøíloha k  tomuto návodu. Neodborný zásah mù�e po�kodit kotel.
· Pro správnou funkci, bezpeènost a dlouhodobý provoz si zajistìte minimálnì jednou za rok pravidelnou

kontrolu a údr�bu kotle nìkterou z na�ich smluvních servisních firem.  Je to záruèní podmínka a zároveò
ochrana Va�í investice.

· Pøi dlouhodobém odstavení kotle z provozu doporuèujeme uzavøít pøívod plynu a kotel odpojit od el. sítì.
· Pro opravy se smí pou�ít jen originální souèástky.
· V pøípadì vad zavinìných neodbornou instalací, nedodr�ením pøedpisù, norem nebo návodu k obsluze pøi
     montá�i a provozu, výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na nì záruka.
· Pokud byl kotel del�í dobu mimo provoz (vypnutý, v poru�e), je nutno pøi jeho opìtovném spu�tìní do provozu

dbát zvý�ené opatrnosti. V odstaveném kotli mù�e dojít k zablokování èerpadla, úniku vody ze systému nebo
v zimním období k zamrznutí kotle.

· Výrobce si vyhrazuje právo provedení konstrukèních zmìn kotle a zmìn v tomto návodu.

Pou�ití kotle
Stacionární plynové kotle DAKON GL EKO jsou urèeny pro vytápìní bytù, rodinných domù, rekreaèních zaøízení,

prùmyslových  provozoven a  podobných objektù s tepelnou  ztrátou 20 a� 40 kW. Pøedepsané palivo je zemní plyn.

Ve spojení se stacionárním zásobníkem DAKON B 60 lux je mo�no tento kotel vyu�ít také pro pøípravu TUV. Kotle
GL EKO  jsou vhodné pro montá� stavebnicových kotelen do výkonu 400 kW.

Tyto kotle je nutno pøipojit ke komínu a jsou urèeny pro otopné systémy s nuceným obìhem  topné vody. Jednou
z velkých pøedností tìchto kotlù je mo�nost montá�e doplòkového vybavení, které pøedstavuje výrazné vylep�ení
regulace topného systému, zvý�ení �ivotnosti kotle a hospodárnosti provozu.

Systém znaèení stacionárních plynových kotlù DAKON
GL EKO - stacionární litinový plynový kotel, P lux- stacionární ocelový plynový kotel
20, 30, 40 - jmenovitý výkon kotle v kW
HL - provedení High Low s mo�ností volby dvou úrovní výkonu v provozu  ON/OFF:

     High (jmenovitý výkon kotle)/Low (sní�ený výkon kotle-podle nastavení servisním technikem)

Pøíklady: GL 30 EKO ... stacionární litinový plynový kotel, jmenovitý výkon 30 kW,
spou�tí se v�dy na jmenovitý výkon

GL 30 EKO HL ... stacionární litinový plynový kotel, jmenovitý výkon 30 kW,
provedení High-Low
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Popis kotlù GL EKO
Stacionární plynové kotle DAKON GL EKO  jsou automatické teplovodní kotle s litinovým výmìníkem, atmosférickým

hoøákem FURIGAS a plynovou armaturou HONEYWELL v kompaktním provedení se zapalovací automatikou CVI
(Combined Valve Ignition). Jsou vybaveny potøebnými zabezpeèovacími, ovládacími a regulaèními prvky. Modifikace
pro spalování zemního plynu je bez startovacího hoøáèku s kontrolou plamene ionizací.

Kotle DAKON GL EKO o výkonech 20 a 30 kW  se vyrábí ve dvou modifikacích provozu ON/OFF:

Äkotel po sepnutí  kotlového nebo prostorového termostatu topí na jmenovitý výkon � oznaèení GL EKO

Äkotel podle polohy hlavního vypínaèe na ovládacím panelu (I-jmenovitý výkon, II-sní�ený výkon) po sepnutí
kotlového nebo prostorového termostatu topí jmenovitým (High) nebo sní�eným (Low) výkonem. Sní�ený výkon
mù�e servisní technik seøídit na plynové armatuøe a� na 60% jmenovitého výkonu kotle � oznaèení GL EKO HL.

Kotel DAKON GL EKO o výkonu 40 kW se v modifikaci HL nevyrábí.

Provoz na jmenovitý výkon je vhodné pou�ít pøi velmi nízkých venkovních teplotách. Provoz na sní�ený výkon je
vhodné pou�ít v mírných zimách a v pøechodném období. Jako doplòkové vybavení lze ke kotli pøipojit venkovní
termostat pro automatické pøepínání provozu na jmenovitý  a sní�ený výkon podle venkovní teploty.

Kotel GL EKO (obr. 1 a� 4) se skládá z litinového kotlového tìlesa, spalovací èásti, elektroinstalace a pøeru�ovaèe
tahu. Ve spalinových cestách jsou vlo�eny ekonomizéry. Na pøední èásti kotlového tìlesa je nátrubek se zpìtnou
klapkou G1/2 pro namontování mìøidla tlaku a nátrubek s trojitou jímkou, v nich� jsou umístìna èidla teploty topné
vody a kotlového termostatu 38. Blokaèní termostat 43 je umístìn na dr�áku namontovaném na výstupní trubce. Na
tento dr�ák se umis�ují také termostaty doplòkového vybavení � protizámrazový a termostat minima.

Kotel je opatøen tepelnou izolací ze zdravotnì nezávadných materiálù. Na zadní stìnì kotle jsou vyvedeny trubky
opatøené vnìj�ím závitem G1 pro vstup a výstup topné vody, nátrubek  s vnitøním závitem G 1/2 pro napou�tìcí a
vypou�tìcí ventil a nátrubek s vnìj�ím závitem G 3/4 pro pøipojení plynového potrubí.

Ve spodní èásti kotle je umístìna spalovací èást s hoøákem. Provoz hoøáku je øízen plynovou armaturou a zapalovací
automatikou HONEYWELL. Hoøák je umístìn ve spalovacím prostoru kotle, kde probíhá spalování smìsi plynného
paliva se vzduchem. Odvod spalin do kouøovodu je zaji�tìn pomocí pøeru�ovaèe tahu 17.V pøeru�ovaèi   je nainstalováno
èidlo spalinového termostatu. Spalinový termostat (pojistka proti zpìtnému tahu spalin) 62 je umístìn na pøedním
krytu elektro 60 pod èelním panelem 2.

Pod èelním panelem a pøedním krytem elektro je deska s plo�nými spoji opatøená konektory, na které se pøipojují
prvky doplòkového vybavení.

Obr. 1 Umístìní prvkù kotle GL EKO
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Obr. 2 Ovládací panel

Obr. 3 Rozmìry kotlù GL EKO

Obr. 4 Hoøák kotlù GL EKO na zemní plyn
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Legenda
EV        ... elektroventil plynové armatury CVI ST        ...spalinový termostat 70 a�110°C      HL1      ... kontrolka PROVOZ I (jm.výkon)

TG 400-961.11 338.20A (70°C) HL2 ... kontrolka PROVOZ II (sní�ený výkon)
HEV ... el.ventil regulátoru plynu M1 ... obìhové èerpadlo HL3 ... kontrolka SÍ�
K1-K5 ... kontakty dálkového ovládání SB1 ... hlavní vypínaè C1470 AB HL4 ... kontrolka ST (únik spalin)
KT ... kotlový termostat 0-90°C       C1 ... odru�ovací kondenzátor

TG 200-711.11228.00A TC 252-M1/250V BT ... blokaèní termostat 95-10° C
TX1 ...  èasový spínaè dobìhu èerpadla HT ... HIGH-LOW termostat 0±8°C 36 TXE 11
KL ... komínová klapka THERMONA ROSICE KOVOPOL 950 01 MT ... termostat minima 55-10° C
IE ... ionizaèní elektroda ZE ... zapalovací elektroda 36 TXE 22
A-E ... propoje na desce s plo�nými spoji PT ... prostorový termostat ZT ... protizámrazový termostat 16-9°C
FU1 ... trubièková pojistka 36 TXE 21E
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Obr. 6 Plynová armatura
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Technické údaje

eltokpyT eltokpyT eltokpyT eltokpyT eltokpyT JMJMJMJMJM 02LG 02LG 02LG 02LG 02LG
OKE

03LG 03LG 03LG 03LG 03LG
OKE

04LG 04LG 04LG 04LG 04LG
OKE

nylpínmez�ovilap,nokývýtivonemJ Wk 02 03 04

nylpínmez�ovilap,nokývýne�ínS Wk 41 12 -

eltokeirogetak/eltokínedevorP B SB11 I/ H2

tsonnièÚ % 29-98 29-98 29-98

ovilaP - nylpínmeZ

unylpohínmezkalteøpínputsvýtivonemJ rabm 02 02 02

unylpohínmezkalteøpínputsvínlámixaM rabm 32 32 32

unylpohínmezkalteøpínputsvínláminiM rabm 61 61 61

unylpohínmezabeøtopS m3 h/ 54,2-07,1 07,3-06,2 05,4

PZorpukáøohkesyrtteèoP sk 3 4 6

PZorpkesyrtrìmùrP mm 2,2 3,2 2,2

hcáksyrtanPZkalteøpínlámixaM rabm 7,41 6,41 5,41

hcáksyrtanPZkalteøpínláminiM rabm 8,6 0,6 -

udovoøuokrìmùrP mm 031 031 051

nilapsatolpeT C° 521 131 731

anímokhatxam/niM aP 02/5 03/5 04/5

iltokvydovmejbO md 3 01 31 61

iøpeltokatártzávokalT D K51=T rabm 13 56 59

ydovénpotokalteøpínlámixaM rab 4 4 4

ydovénpotoytolpethaszoR C° 09-05 09-05 09-05

tsonèulH )A(Bd 54< 54< 54<

unylpakjopíøP celap 4/3G 4/3G 4/3G

ydovénpotoputsývaputsV celap 1G 1G 1G

ítìpaN zH/V 05/032 05/032 05/032

eltoknokíøpýkcirtkelE W 51 51 51

ak�ýV mm 048 048 048

Aakøí� mm 014 015 056

akbuolH mm 536 536 536

ydovzebeltoktsontomH gk 411 831 261

nilapskotíntsontomH ces/g 18,02 58,72 62,53
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Náhradní díly
Název Pozice    Obj.è.                                      ID kód

Møí�ka GL 20 EKO 1 7061 0304 DA01_0/800_3
Møí�ka GL 30 EKO 1 1306 1501 DL2_N/800
Møí�ka GL 40 EKO 1 7154 0422 DA05_0/800_3
Èelní panel GL 20 EKO 2 7062 0307 DA03_5/000_2_ND
Èelní panel GL 30 EKO 2 1306 1504 DGL02_5/000
Èelní panel GL 40 EKO 2 7060 0303 DA05_5/000_2_ND
Boèní panel levý 3 1300 1506 DGL01_0/922L
Boèní panel pravý 4 1300 1507 DGL01_0/922L
Horní panel GL 20 EKO 5 1304 1508 DGL01_0/923
Horní panel GL 30 EKO 5 1306 1509 DGL02_0/923
Horní panel GL 40 EKO 5 1308 1510 DGL03_0/923
Zadní panel GL 20 EKO 6 1304 1511 DGL01_0/900
Zadní panel GL 30 EKO 6 1306 1512 DGL02_0/900
Zadní panel GL 40 EKO 6 1308 1513 DGL03_0/900
Ovládací panel GL 20 EKO 7 1304 1514 DGL01_0/400
Ovládací panel GL 30 EKO 7 1306 1515 DGL02_0/400
Ovládací panel GL 40 EKO 7 1308 1516 DGL03_0/400
Izolace pøední GL 20 EKO 8 1304 1517 DGL01_1/100P
Izolace pøední GL 30 EKO 8 1306 1518 DGL02_1/100P
Izolace pøední GL 40 EKO 8 1308 1519 DGL03_1/100P
Izolace boèní 9 1300 1520 DGL01_1/100B
Izolace horní GL 20 EKO 10 1304 1521 DGL01_1/100H
Izolace horní GL 30 EKO 10 1306 1522 DGL02_1/100H
Izolace horní GL 40 EKO 10 1308 1523 DGL03_1/100H
Izolace zadní GL 20 EKO 11 1304 1524 DGL01_1/100Z
Izolace zadní GL 30 EKO 11 1306 1525 DGL02_1/100Z
Izolace zadní GL 40 EKO 11 1308 1526 DGL03_1/100Z
Podstava GL 20 EKO 12 1304 1527 DGL01_0/100
Podstava GL 30 EKO 12 1306 1528 DGL02_0/100
Podstava GL 40 EKO 12 1308 1529 DGL03_0/100
Boènice levá GL 20 EKO,GL 30 EKO 13 1305 1530 DGL01_0/200
Boènice levá GL 40 EKO 13 1308 1531 DGL03_0/200
Boènice pravá GL 20 EKO, GL 30 EKO 14 1305 1532 DGL01_0/310
Boènice pravá GL 40 EKO 14 1308 1533 DGL03_0/310
Pøední dr�ák GL 20 EKO 15 1304 1534 DGL01_0/500
Pøední dr�ák GL 30 EKO 15 1306 1535 DGL02_0/500
Pøední dr�ák GL 40 EKO 15 1308 1536 DGL03_0/500
Pøívod plynu 16 1300 1537 DL1_2/200
Pøeru�ovaè tahu GL 20 EKO 17 1304 1538 DL1_10/000
Pøeru�ovaè tahu GL 40 EKO 17 1308 1540 DL2_10/000
Pøeru�ovaè tahu GL 40 EKO 17 1308 1540 DL3_10/000
Pøíruba pøímá s pøevl. maticí, P 2402 19 7152 0419 M02382
Rozvod plynu GL 20 EKO 20 1304 1542 DGL01_2/110
Rozvod plynu GL 30 EKO 20 1306 1543 DGL02_2/110
Rozvod plynu GL 40 EKO 20 1308 1544 DGL03_2/110
Hoøáková trubice FURIGAS 21 1300 1545 M03088
Izolaèní deska GL 20 EKO 22 1304 1546 DGL01_2/400
Izolaèní deska GL 30 EKO 22 1306 1547 DGL02_2/400
Izolaèní deska GL 40 EKO 22 1308 1548 DGL03_2/400
Prodlou�ení pro napou�tìcí kohout 23 1300 1549 DGL01_0/937
Tryska 2,2 mm, GL 20 EKO, GL 40 EKO 24 1307 1550 M03072
Tryska 2,3 mm, GL 30 EKO 24 1306 1551 M03073
Podlo�ka trysky 26 7086 0344 M03099
Dr�ák hoøáku GL 20 EKO 27 1304 1553 DL1_2/912
Dr�ák hoøáku GL 30 EKO 27 1306 1554 DL2_2/912
Dr�ák hoøáku GL 40 EKO 27 1308 1555 DL3_2/912
Mùstek 28 7057 0300 DL1_6/911
Modul 29 7058 0301 M02965
Pøíchytka kabelù 30 7087 0345 D837/27
Pøíchytka kondenzátoru 31
Kryt GL 20 EKO 32 1304 1552 DGL01_0/930
Kryt GL 30 EKO 32 1306 1558 DGL02_0/930
Kryt GL 40 EKO 32 1308 1559 DGL03_0/930
Dvoumístná svorkovnice 33
Kontrolka prùm.7 èirá,L024500NAD 34,35,36 7128 0392 M02784
Li�ta elektro 37 1300 1561 DL1_1/000_18
Termostat kotlový TG 200-TY21, kompl. 38 7109 0369 M03018
Knoflík termostatu 39 7341 1562 M03011
Podlo�ka knoflíku termostatu 40 7342 1563 M03014
Jímka trojitá  T+G 41 7111 0373 M02985
Pojistná pru�ina kapiláry 42 7112 0374 M02939
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Název Pozice    Obj. è.                                          ID kód
Termostat blokaèní 36 TXE 11 43 7129 0395 M02997
Pøepínaè C 1470 AB 44 7130 0396 M02775
Slída 45 7089 0347 M02739
Tìsnìní vývodu 46 7090 0348
Elektroda zapal. dvojitá ZE 523 47 7392 0529 M02978
Elektroda ioniz. IS 050 s konektorem 48 7116 0379 M02983
Plynová armatura 50a 7131 0397 M02655
CVI HL VK 4105 P2003
Plynová armatura HONEYWELL 50b 7134 0400 M02642
CVI ON/OFF VK 4105 A1001
Termomanometr T+G 510 52 7136 0402 M02993
Automatika  S4565 A2035 54 7151 0418 M02637
Kondenzátor  M1/250 V, TC 252 55 7121 0385
Tìsnìní pøívodu plynu 56 7139 0405 M01941
Omezovací pru�inka tepl. termostatu 57 7122 0386 M02987
Regulátor HL 4-37 mbar, V 4336 A2212 59 7140 0406 M03091
Kryt elektro GL 20 EKO 60 1304 1567 DGL01_6/100
Kryt elektro GL 30 EKO 60 1306 1568 DGL02_6/100
Kryt elektro GL 40 EKO 60 1308 1569 DGL03_6/100
Kryt izolace pøední GL 20 EKO 61 1304 1573 DGL01_0/610
Kryt izolace pøední GL 30 EKO 61 1306 1574 DGL02_0/610
Kryt izolace pøední GL 40 EKO 61 1308 1575 DGL03_0/610
Spalinový termostat TG 400 62 7158 0437 M03010
961.11338.20A
Kontrolka prùm. 7 rudá L 0245 00 NAA 63 7166 0474 M02785
Èep panelu 64 7161 0453 M00297
Pru�ina panelu 65 7258 0917 M00764
Kryt izolace zadní GL 20 EKO 66 1304 1576 DGL01_0/620
Kryt izolace zadní GL 30 EKO 66 1306 1577 DGL02_0/620
Kryt izolace zadní GL 40 EKO 66 1308 1578 DGL03_0/620
Dr�ák termostatu spalin 67 1300 1579 DGL01_0/913
Spodní kryt izolace levý 68 1305 1580 DGL01_0/630
pro GL 20 EKO, GL 30 EKO
Spodní kryt izolace levý GL 40 EKO 68 1308 1581 DGL03_0/630
Spodní kryt izolace pravý 69 1305 1582 DGL01_0/640
pro GL 20 EKO, GL 30 EKO
Spodní kryt izolace pravý GL 40 EKO 69 1308 1583 DGL03_0/640
Trubka vstupu GL 20 EKO 70 1304 1584 DGL01_0/710
Trubka vstupu GL 30 EKO 70 1306 1585 DGL02_0/710
Trubka vstupu GL 40 EKO 70 1308 1586 DGL03_0/710
Trubka výstupu 71 1300 1587 DGL01_0/720
Profilová guma  L= 240 mm 72 1300 1588 DGL01_L240
Boènice AL levá 73 7063 0370 DA01_0/936_1
Boènice AL pravá 74 7063 0371 DA01_0/937_1
Pru�ný kolík 75
Ovládací panel GL 20 EKO, kompletní - 1304 1570 DGL01_0/400K
Ovládací panel GL 30 EKO, kompletní - 1306 1571 DGL02_0/400K
Ovládací panel GL 40 EKO, kompletní - 1308 1572 DGL03_0/400K
Hoøák GL 20 EKO - 1304 1601 DL1_2/000
Hoøák GL 30 EKO - 1306 1601 DL2_2/000
Hoøák GL 40 EKO - 1308 1601 DL3_2/000
Kotlové tìleso GL 20 EKO - 1304 1605 DGL01_ND
Kotlové tìleso GL 30 EKO - 1306 1606 DGL02_ND
Kotlové tìleso GL 40 EKO - 1308 1607 DGL03_ND
Tìsnìní vývodù - pry� 90x70x3 - 7082 0357 M01923
Konektor HEV HL - 7133 0399 DA1_2/000_2
Termomanometr CEWAL - 7136 0402 M02993
Ventilek zpìtný G 1/2� - 7137 0403 M00199
�roubek omezovací - 7123 0387 M03451
Pojistka 1A - 7117 0380 M03954

Náhradní díly a pøíslu�enství kotle je mo�no objednat na adrese:
DAKON s.r.o. +420 554 694 150-1 Sklad náhradních dílù
Sklad náhradních dílù +420 554 694 111 ústøedna
Ve Vrbinì 588/3 +420 554 694 333 fax.
794 01 Krnov-Pod Cvilínem e-mail : dakon@dakon.cz, Internet : www.dakon.cz

V objednávce uveïte:
� typ kotle, Pøíklad: GL 20 EKO, výrobní èíslo 123 456, Slída, poz. 45,
� název náhradního dílu, 7089 0347, ID kód M02739, adresa
� èíslo pozice, objednací èíslo, ID kód
� zpáteèní adresu.
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Pøíslu�enství kotlù GL EKO
Základní pøíslu�enství

Návod k instalaci, obsluze a údr�bì 1 ks Izolaèní návlek 3 ks
Záruèní list 1 ks Plochá dutinka 3 ks
Seznam servisních firem 1 ks Pojistka sklenìná 1A 1 ks
Kohout vypou�tìcí 1 ks

Zvlá�tní pøíslu�enství, doplòkové vybavení

Termostat KOVOPOL REGO 97 201
Termostat Honeywell  - digitální programátor týdenní  24-230 V CM 17, CM  27, CM 67
Venkovní termostat KOVOPOL   950 01  ± 8°C
Protizámrazový termostat (ZT) s vodièi 36 TXE 21  16 - 9°C
Termostat minima (MT) s vodièi 36 TXE 22  55 -10°C
Èerpadlo obìhové
Èasový spínaè èerpadla TX 1
Dr�ák èasového spínaèe vè. spojovacího materiálu
Dutinka plochá è. 7102-01
Dutinka plochá s kolíkem è. 7132-03P
Izolaèní hadièka typ 041.4, Æ5x0,50 mm (3 cm = 1 kus)

Ostatní doporuèená zaøízení

EKVITERMNÍ REGULÁTOR HONEYWELL   W6040

W6040 je kotlová jednotka s výstupem pøes 4 relé pro pou�ití pøi aplikacích v domácnosti jako ekvitermní regulátor
topení (kompenzace na vnìj�í teplotu).Mù�e být aplikován na topné systémy s radiátory nebo podlahové vytápìní a lze
ho pou�ít u plynových  a naftových kotlù. Obsahuje nastavovací prvky a pøepínaèe pro konfiguraci systému a obsahuje
u�ivatelský interface pro naprogramování vytápìní a pøípravy teplé u�itkové vody.

EKVITERMNÍ REGULÁTOR HONEYWELL W6060

W6060 je �estirelový regulátor vytápìní urèený pro nasazení pro ekvitermní regulaci malých a støedních objektù.
Mù�e být nasazen jak na radiátorové, tak i podlahové systémy vytápìní, a mù�e ovládat plynový nebo naftový kotel.
Obsahuje ovládací prvky a pøepínaèe volby systému a u�ivatelský interface pro naprogramování topení a pøípravy
TUV.

ÈTYØSTUPÒOVÝ KASKÁDOVÝ ØADIÈ KOTLÙ HONEYWELL W6066C

umo�òuje kompenzaci vnìj�í teploty tím, �e ovládá a� 4 kotle v poøadí.

Regulátor také obsahuje mo�nost øídit pøípravu teplé u�itkové vody (TUV) prostøednictvím prvního kotlového
stupnì. Øazení kotlù se ka�dý den mìní, aby bylo zabezpeèeno rovnomìrné vyu�ití ka�dého kotle.

REGULÁTOR+OPTIMALIZÁTOR HONEYWELL, KOMPENZÁTOR  AQUATROL 2000

Regulátor Aquatrol 2000 je ústøední jednotka jednozónového nízkotlakého teplovodního topného systému. Umo�òuje
samoadaptivní topnou køivkou, optimální provoz start/stop, øízení poøadí dvou kotlù, regulaci topné vody tøícestným
øízeným ventilem a èerpadlem, kompenzovanou podle teploty venkovního vzduchu, a regulaci dodávky teplé u�itkové
vody ventilem a nebo èerpadlem.

REGULÁTOR LANDIS&STAEFA ALBATROS RVA 33.121

je urèen pro seriovou montá� do zdrojù tepla s jednostupòovým hoøákem/nabíjecím èerpadlem TUV nebo pøepou�tìcím
ventilem/kotlovým èerpadlem nebo èerpadlem topného okruhu. Kotel a topný okruh je øízen ekvitermnì, resp. zátì�í.
Pøíprava TUV je regulována v závislosti na teplotì v zásobníku a èasovém programu.

REGULÁTOR LANDIS&STAEFA ALBATROS RVA 43.223

je urèen pro seriovou montá� do zdrojù tepla s jednostupòovým nebo dvoustupòovým hoøákem/nabíjecím èerpadlem
pro TUV nebo pøepou�tìcím ventilem/kotlovým èerpadlem, podávacím èerpadlem nebo èerpadlem topného okruhu.
Kotel a topný okruh je øízen ekvitermnì, respektive zátì�í. Pøíprava TUV je regulována v závislosti na teplotì v zásobníku
a èasovém programu.
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REGULÁTOR LANDIS&STAEFA ALBATROS RVA 46.531

je urèen pro seriovou montá� ke zdrojùm tepla. Regulátor je urèen pro zónovou regulaci topných okruhù se smì�ovacím
ventilem nebo èerpadlem v topném okruhu. Topný okruh je øízen ekvitermnì.

REGULÁTOR LANDIS&STAEFA ALBATROS RVA 63.242

je urèen pro seriovou montá� do zdrojù tepla s jednostupòovým nebo dvoustupòovým hoøákem/nabíjecím èerpadlem
pro TUV nebo pøepou�tìcím ventilem/trojbodovým pohonem se smì�ovacím ventilem a obìhovým èerpadlem. Kotel
a topné okruhy jsou ekvitermnì øízeny. Pøíprava TUV je regulována v závislosti na teplotì v zásobníku a èasovém
programu.

REGULÁTOR LANDIS&STAEFA ALBATROS RVA 63.280

je urèen pro seriovou montá� ke zdrojùm tepla s jednostupòovým nebo dvoustupòovým hoøákem/nabíjecím
èerpadlem  pro TUV nebo pøepou�tìcím ventilem/1 nebo 2 topnými okruhy s trojbodovým pohonem smì�ovaèe
ventilem a obìhovým èerpadlem nebo pouze s obìhovým èerpadlem. Kotel a topné okruhy jsou ekvitermnì øízeny.
Pøíprava TUV je regulována v závislosti na teplotì v zásobníku a èasovém programu.

Instalace kotle
Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávnìním provádìt instalaci a údr�bu  plynových spotøebièù. Na

instalaci kotle musí být zpracován projekt dle platných pøedpisù.

Uvedení do provozu a pøípadnou opravu smí provést pouze mechanik s platným osvìdèením od výrobního závodu.

Volba správné velikosti kotle

Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi dùle�itou podmínkou pro ekonomický provoz  a
správnou funkci kotle. Jmenovitý topný výkon kotle musí být v souladu s tepelnou ztrátou vytápìného objektu.

Umístìní kotle

Kotel GL EKO mù�e být bezpeènì pou�íván v obyèejném  prostøedí dle ÈSN 33 2000. Kotel nesmí být instalován v
koupelnách, umývárnách a sprchách v prostoru 0,1,2,3 podle ÈSN 33 2000-7-70.

Pøi instalaci kotle musí být dodr�eny v�echna ustanovení ÈSN 06 1008.

Nejmen�í pøípustná vzdálenost vnìj�ích obrysù kotle a kouøovodu od hmot tì�ce a støednì hoølavých (viz pøíloha �
Hoølavost stavebních hmot)tj. tìch které po zapálení bez dodávky dal�í tepelné energie samy uhasnou  �  stupeò
hoølavosti B, C1, C2 musí být nejménì 200 mm. Nejmen�í vzdálenost od hmot lehce (po zapálení samy hoøí a shoøí
- stupeò hoølavosti C3) dvojnásobek, tj. 400 mm. Vzdálenost 400 mm musí být dodr�ena také v tom pøípadì, kdy�
stupeò hoølavosti hmoty není prokázán. Na spotøebiè a do vzdálenosti men�í ne� bezpeèná vzdálenost od nìho nesmìjí
být pokládány pøedmìty z hoølavých hmot.

Kotel je nutno umístit tak, aby stál pevnì na nehoølavé, vodorovné podlaze nebo na nehoølavé, tepelnì izolující
podlo�ce pøesahující pùdorys vpøedu nejménì o 300 mm, na ostatních stranách o 100 mm.

V místnosti, kde je kotel umístìn, nesmí  být skladován �ádný hoølavý materiál (døevo, papír, guma, benzín, nafta
a jiné hoølavé látky)

Plynové kotle DAKON GL EKO mají otevøenou spalovací komoru a musí mít bezpodmíneènì zaji�tìn pøívod
spalovacího vzduchu do prostoru  místnosti ,ve které jsou umístìny � viz  ÈSN 38 6441 �Odbìrná plynová zaøízení na
zemní plyn�. Obecnì je mno�ství pøisávaného vzduchu asi 1,6 m3 na 1 kW jmenovitého tepelného výkonu spotøebièe.

Velikost místnosti, kde je plynový kotel GL EKO instalován, má být minimálnì 1 m3 na 1 kW jmenovitého tepelného
výkonu. Je-li v�ak tato místnost nevìtraná, její kubatura se do celkové bilance nezapoèítává. V pøípadech, kdy velikost
místnosti nevyhovuje stanoveným po�adavkùm a není men�í ne� 75 % po�adovaného objemu, je mo�no provést propojení
s jiným prostorem a to neuzavíratelným otvorem, nebo otvory u podlahy o celkové velikosti volného prùøezu nejménì
0,06 m2, nebo trvalým odstranìním dveøí.

Nedoporuèujeme trvalým odstranìním dveøí propojit místnost, kde je umístìn kotel s prostorem, ze kterého by
docházelo k nasávání neèistot. Celková velikost propojených prostor musí být alespoò 150 % po�adovaného objemu.
Okna a dveøe v místnosti ve které je kotel umístìn nesmí mít tìsnìní.

Do prostoru umístìní plynového kotle s otevøenou spalovací komorou, nebo do prostor propojených musí být
zøízen neuzavíratelný otvor, nebo otvory, o celkové velikosti volného prùøezu 1 dm2 na 10 kW výkonu kotle, nejménì
v�ak  2 dm2. Prostor, do kterého je zøízen vìtrací otvor, nebo prostor, ve kterém je umístìn plynový kotel s otevøenou
spalovací komorou, musí být vìtratelný. V místnosti, ve které je plynový kotel umístìn, nesmí být instalován sací
ventilátor.
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Pøipojení k potrubí

Pøipojení na plynové potrubí

Pøipojení kotle na plynové potrubí doporuèujeme provést kulovým uzávìrem.

Meximální vstupní pøetlak plynu : zemní plyn  23  mbar
Minimální vstupní pøetlak plynu : zemní plyn  15  mbar

Pøed montá�í kotle musí mít u�ivatel od plynárny povolení k pøipojení kotel na plynovou pøípojku. Pøipojení kotle na
plynovou pøípojku musí být provedeno dle ÈSN 38 6441 a pøed kotlem musí být uzavírací armatura pøívodu plynu. Uzávìr
musí být snadno pøístupný pro obsluhu kotle.

Pøipojení na otopný systém

Kotel GL EKO je mo�no pou�ívat v otopném systému s nuceným obìhem topné vody. Otopný systém je zapotøebí
pøed uvedením do provozu øádnì propláchnout. V systému s litinovými radiátory se musí propláchnutí provést
nìkolikrát. Doporuèujeme topný systém otevøít v nejni��ím místì a propláchnutí provést shora. K ochranì pøed
nízkoteplotní korozí doporuèujeme zaøadit do otopného systému termostatický ventil, smì�ovací zaøízení s regulací a
termostat minima.

Tlaková expanzní nádoba nesmí být pøipojena ke kotli bez potvrzení o øádném zapojení a revizi.

Doporuèený maximální narùst tlaku v uzavøené otopné soustavì pøi zmìnì teploty z 10 °C vody na 90 °C je 60
kPa. Pokud je narùst tlaku v rozmezí tìchto teplot vy��í, mù�e se zkrátit �ivotnost kotle. U uzavøených systémù
výrobce kotlù doporuèujeme oznaèit na manotermu èervenì minimální pøetlak pøi teplotì vody 10 a� 15 °C a maximální
pøetlak pøi 95 °C. Pokud se ruèièka mìøièe tlaku vychýlí mimo oznaèené pole, je zapotøebí odstranit závadu v systému.

Doporuèená ochrana proti zamrznutí kotle je protizámrazový termostat � viz Doplòkové vybavení kotle.

Pøipojení na elektrickou sí�

U kotle musí být elektrická zásuvka 230V/50Hz odpovídající elektroinstalaèním pøedpisùm.

Pøipojení na komín

Pøipojení na komín je nutno provést podle ÈSN 73 4201Navrhování komínù a kouøovodù a EN 437. Kouøovodu z
kotle do komína má být co nejkrat�í, maximálnì 3 m; pøi délce vìt�í ne� 1 m je nutno kouøovod opatøit tepelnou izolací.
Materiál kouøovodu musí odolávat spalinám. Doporuèujeme pozinkovaný plech komaxitovaný, hliník nebo nerez.  Za
pøípadné �kody vzniklé pùsobením spalin na komín, který není odolný vùèi kondenzátùm, neodpovídá výrobce ani
prodejní organizace. Pøipojení ke komínovému prùduchu smí být provedeno jen se souhlasem kominického podniku.

Neprodlu�ujte �ádným zpùsobem cestu spalin komínového prùduchu za úèelem vyu�ití tepla, zvy�uje se tím mo�nost
vzniku kondenzátu v komínovém prùduchu. Je nutné 1 x za topnou sezónu zkontrolovat stav komínového prùduchu.

Instalace spalinového termostatu

Spalinový termostat TG  400 (rozsah nastavení 70-1100C)  je dodáván jako základní pøíslu�enství kotle a slou�í jako
bezpeènostní  prvek  pro vypnutí kotle v pøípadì úniku spalin. Je umístìn na ovládacím panelu, èidlo s kapilárou je
vedeno do pøeru�ovaèe tahu. Z výrobního závodu je termostat seøízen na min. hodnotu 700C, pøi výmìnì termostatu
nesmí dojít k po�kození kapiláry. Instalaci spalinového termostatu smí provádìt pouze servisní mechanik s platným
osvìdèením od výrobního závodu.

Pøi stále se opakujícím pøeru�ení provozu je nutné pøivolat odborného pracovníka a provést opatøení k
odstranìní poruchy. Dále je nutné provést provozní zkou�ky po ka�dém zásahu do zaøízení. Zakazuje se neodborný
zásah do spalinového termostatu.

Spalinový termostat nesmí být vyøazen z provozu nebo jiným zpùsobem upravován, pro pøípadnou výmìnu musí
být pou�it pouze originální díl.

Montá� a demontá� dílù oplá�tìní kotle

Postup demontá�e møí�ky:

Møí�ka kotle 1 je pøipevnìna dvìma èepy a pru�inami v boèních panelech. Møí�ku uchopte po obou stranách a tahem
møí�ku vyjmìte.

Postup demontá�e èelního panelu:

Èelní panel 2 je upevnìn k boèním panelùm 3 a 4 èepy a pru�inami. Èelní panel uchopte za výøez v jeho spodní èásti
a za jeho horní okraj. Tahem uvolnìte nejdøíve dva spodní èepy a následnì dva horní èepy.
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Postup demontá�e horního panelu:

Horní panel 5 je pøipevnìn ke kotli dvìma èepy a pru�inami panelu v zadní èásti kotle a dvìma  vymezovacími  èepy
vpøedu a zaji�tìn samoøezným �roubem do zadního panelu. Po sejmutí horního panelu je umo�nìn pøístup ke �roubùm
ovládacího panelu 7, k dr�áku termostatù na trubce výstupu, boènici levé 13 a boènici pravé 14. Po od�roubování
jednoho kusu boènice je umo�nìn pøístup k demontá�i krytu 68 nebo boènic.

Postup demontá�e ovládacího panelu:

Ovládací 7 panel je pøi�roubován  4 samoøeznými �rouby do kompletu boènice levé, pravé a krytu.

Postup demontá�e pøedního krytu elektro:

Pøední kryt elektro 60  se nachází pod èelním panelem. Po od�roubování �roubù s podlo�kami panel posuòte
stranou, uvolnìte v horní èásti z ovládacího panelu a vyjmìte z kotle.

Funkce, obsluha a provoz kotle
Dobrá funkce kotle je podmínìna kromì odborné instalace také dostateèným komínovým tahem (viz tab. Technické

údaje) a správnou obsluhou.

Provoz kotle je øízen prostorovým termostatem, kotlovým termostatem nebo dal�ími ovládacími prvky � viz kapitola
Doplòkové vybavení.

Start nastaveného výkonu kotle se provádí vysokonapì�ovou jiskrou a kontrola pøítomnosti plamene se nepøetr�itì
provádí snímáním ionizaèního proudu prostøednictvím ionizaèní elektrody.

V pøípadì poruchy zapalování se plynová armatura uzavøe a její znovuotevøení je mo�no provést ruèním
odblokováním tlaèítka RESET na automatice HONEYWELL, která je umístìna u plynové armatury pod èelním
panelem.

Termostaty dávají impulsy ke spu�tìní kotle nebo pøeru�ení jeho provozu.

Pøi výpadku elektrického napìtí je plynová armatura zavøená a kotel je mimo provoz. Po obnovení dodávky
elektrického proudu se kotel automaticky spustí.

Spalinový termostat 62 slou�í jako bezpeènostní prvek pro vypnutí kotle v pøípadì úniku spalin  do prostoru
kolem kotle  pøes pøeru�ovaè tahu v pøípadì ucpání komínového prùduchu.

Uvedení kotle do provozu
Uvedení do provozu a pøípadnou opravu kotle smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od

výrobce.

Povinnosti servisního mechanika pøi uvádìní kotle do provozu

ÄZkontrolovat, zda instalace zaøízení odpovídá projektu nebo revizi.
ÄZkontrolovat pøipojení k elektrické síti.
ÄZkontrolovat tlak plynu na vstupu do kotle, tìsnost plynovodu od uzavírací armatury u kotle po hoøák.
ÄZkontrolovat naplnìní otopného systému vè. kotle teplonosným médiem a øádné odvzdu�nìní systému.
ÄZkontrolovat tìsnost otopného systému.
ÄZkontrolovat odtah spalin, pøívod spalovacího vzduchu.
ÄVyzkou�et regulaci vytápìní.
ÄSeznámit prokazatelnì u�ivatele s obsluhou kotle.
ÄZapsat uvedení kotle do záruèního listu.

Postup uvedení kotle do provozu

1)  Zasunout zástrèku do zásuvky.

2)  Otevøít uzavírací armatury pøívodu plynu, výstupu topné vody do otopného systému a zpáteèky.

3)  Na pokojovém termostatu nebo programátoru nastavit po�adovanou teplotu.

4) Zmáèknout tlaèítko na spalinovém termostatu a tlaèítko RESET na plynové armatuøe.

5) Zvolit teplotu vytápìcí vody 50°-90°C.

Takto pøipravený kotel pracuje automaticky.
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Obsluha kotle
Ovládání kotlù GL EKO

Pro øízení provozu kotlù GL EKO se smí pou�ít pouze zaøízení uvedená v kapitole zvlá�tní pøíslu�enství a ostatní
doporuèená zaøízení. Lze kombinovat rùzné systémy, jejich zapojení a ovládání. Uvedené regulátory jsou schopny
ovládat kotle a otopný systém jednostupòovì, dvoustupòovì nebo i øídit pøípravu TUV, èi ovládat nìkolik otopných
systémù najednou.

Kotel mù�e být ovládán :

Ä Kotlovým termostatem KT (pokud není zapojen prostorový termostat  PT a zùstává zapojena propojka E).

Ä Prostorovým termostatem PT (pokud je zapojen) a kotlovým termostatem KT (po odstranìní propojky E).

ÄDálkovì kontaktem regulátoru (zapojeným místo prostorového termostatu PT) a kotlovým termostatem KT (po
odstranìní propojky E).

ÄProtizámrazovým termostatem MT .

Ovládání výkonu kotlù GL EKO

Výkon kotle mù�e být ovládán :

ÄRuènì pøepínáním hlavního vypínaèe na ovládacím panelu.

ÄVenkovním termostatem HT zapojeným na svorky 18 a 19,  pøi  hlavním vypínaèi v poloze II.

ÄRegulátorem zapojeným místo venkovního termostatu  pøi  hlavním vypínaèi v poloze II.

ÄTermostatem minima a rozpínacím kontaktem pomocného relé (napø. RP 700PC, 230V/50Hz) zapojeným svým na
svorky 18 a 19 venkovního termostatu HT. Jeho cívka bude pøipojena za termostat minima na svorce è. 9.Toto zapojení
lze vyu�ít u kotlù ovládaných kotlovým termostatem KT a systémù se smì�ovacím ventilem a navoleným sní�eným
výkonem. Kotel se bude rozjí�dìt na jmenovitý výkon a po sepnutí termostatu minima (nad 550C), rozepnutí kontaktu
relé, bude regulován sní�eným výkonem  (a� do teploty pod 45 0C v kotli).Toto zapojení obsahuje tzv. zrychlený nábìh
kotle na provozní teplotua lze jej pou�ít v otopné soustavì, její� tepelné ztráty odpovídají 60% jmenovitého výkonu
kotle.
ÄKontaktem dvojitého kotlového termostatu, který vypíná o 10°C døíve, ne� teplota nastavená na kotlovém

termostatu � rozpínací kontakt je zapojen na svorky 18 a 19 plo�ného spoje.

Spalinový termostat

Spalinový termostat je urèen pro pøeru�ení provozu kotle v pøípadì zpìtného tahu spalin. Pøeru�ení provozu kotle je
na ovládacím panelu signalizováno kontrolkou ST. Spalinový termostat se po ochlazení èidla automaticky nespíná, je
nutné jej odblokovat ruènì. Spalinový termostat nesmí být bìhem provozu �ádným zpùsobem vyøazován z provozu.

Postup odblokování spalinového termostatu:

Äzajistit odstranìní pøíèiny zpìtného tahu spalin,

Äsejmout èernou krytku spalinového termostatu,

Äpo ochlazení èidla spalinového termostatu na asi 50 °C  (10 a� 15 minut po zablokování) zamáèknout èervený
terèík na termostatu.

Pøi stále se opakujícím zablokování provozu kotle doporuèujeme pøivolat odborného pracovníka.

Pøeru�ení provozu kotle

Krátkodobé pøeru�ení provozu

Kotel  lze na krátkou dobu vypnout vypínaèem na prostorovém  termostatu nebo programátoru.

Dlouhodobé pøeru�ení provozu

Dlouhodobé odstavení kotle v zimním období proveïte sní�ením teploty na prostorovém termostatu nebo
programátoru na teplotu vy��í ne� 5 °C, aby nedo�lo k zamrznutí kotle.

Pøi dlouhodobém  odstavení kotle v letním období doporuèujeme uzavøít uzavírací armaturu na pøívodu plynu do
kotle a kotel odpojit od elektrické sítì vyta�ením zástrèky ze zásuvky.
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Provozní pøedpisy
Provoz

Kotel smí obsluhovat pouze dospìlé osoby seznámené s funkcí kotle a jeho obsluhou. Obsluha kotle se musí øídit
návodem k obsluze a smí pouze spou�tìt kotel do provozu, nastavovat teplotu na kotlovém termostatu, odstavovat
kotel z provozu a kontrolovat jeho provoz. Seznámení s funkcí a obsluhou kotle je povinen  provést po uvedení do
provozu servisní mechanik. Ponechat dìti bez dozoru u kotle, který je v provozu, je nepøípustné.  Zásahy do spotøebièe,
které by mohly ohrozit zdraví obsluhy, pøípadnì dal�ích osob jsou nepøípustné.

Bezpeènost provozu kotle

ÄPøi provozu kotle musí být dodr�eny v�echny pøíslu�né bezpeènostní pøedpisy, zejména  ÈSN  06 1008 Po�ární
bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla.

ÄV pøípadech mo�nosti vzniku hoølavých nebo výbu�ných plynù èi par (napø. pøi provádìní nátìrù v blízkosti
kotle, pøi lepení linolea ap.)  musí být kotel vèas odpojen od elektrické sítì a musí být uzavøen pøívod plynu do kotle.

ÄKotel GL EKO nesmí být pou�it k jiným úèelùm, ne� je uvedeno v tomto návodu.

ÄKotle GL EKO se smí provozovat pouze v rozsahu od 50 °C do 90 °C na vytápìcím okruhu.

ÄPovrch kotle se smí èistit pouze bì�nými nehoølavými èisticími prostøedky.

ÄSeøízení kotle smí provádìt pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od výrobce.

Manipulace s oplá�tìním kotle:

Obsluha kotle smí pouze sejmout møí�ku 1 a èelní panel 2 pøi odblokování poruchy kotle (tlaèítko RESET na plynové
armatuøe) a odklopit kryt ovládacího panelu pøi obsluze kotle a kontrole provozních parametrù.

Údr�ba
Údr�ba kotle GL EKO má být provádìna pravidelnì minimálnì jednou za rok servisním pracovníkem. Pøi pravidelné

údr�bì je zapotøebí zkontrolovat v�echny ovládací a zabezpeèovací prvky, vyèistit plynový filtr vestavìný v plynové
armatuøe, vyèistit spalovací komoru a spalinové cesty,  zkontrolovat tìsnost v�ech spojù na vodním a plynovém
potrubí. Povrch kotle èistìte pouze bì�nými saponátovými prostøedky. Pøi èi�tìní kotle je nutno kotel odpojit od elektrické
sítì.

Servis
Souèástí návodu k obsluze dodávaného ke kotli je samostatný seznam servisních firem, které na základì smlouvy

zaji��ují servis plynových kotlù DAKON.

Likvidace obalu
Døevìné latìní a papírové èásti obalu zlikvidujte prostøednictvím nìkteré výkupny Sbìrných surovin nebo pou�ijte

øízenou skládku odpadu spravovanou pøíslu�ným obecním úøadem.

Likvidace výrobku po ukonèení jeho �ivotnosti
Likvidaci výrobku /kotle/ zajistìte prostøednictvím nìkteré výkupny Sbìrných surovin nebo pou�ijte øízenou skládku

odpadu, spravovanou pøíslu�ným obecním úøadem.
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Opravy
Odstranit poruchu èi závadu smí pouze mechanik s platným osvìdèením od výrobce s výjimkou závad uvedených ní�e.

Závady, které smí odstranit obsluha kotle

Bezpeènostní a ostatní pøedpisy
Na projektování, montá�, provoz a obsluhu kotle se vztahují následující normy a pøedpisy:

ÈSN 06 1008  Po�ární bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla (do 50 kW)

ÈSN 06 0310  Ústøední vytápìní, projektování, montá�

ÈSN 06 0830  Zabezpeèovací zaøízení  pro  ústøední vytápìní  a  ohøev  u�itkové vody

ÈSN EN 297  Kotle na  plynná  paliva  pro  ústøední topení,  provedení B11, B11BS  s atmosferickými hoøáky

                                a jmenovitým tepelným pøíkonem nejvý�e 70 kW.

ÈSN 38 6413  Plynovody a pøípojky s nízkým a støedním tlakem

ÈSN 38 6441  Odbìrní plynová zaøízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách

ÈSN 73 0831-50 Po�ární bezpeènost staveb

ÈSN 73 4201  Komíny a kouøovody - navrhování, provádìní a pøipojování spotøebièù paliv

ÈSN 07 7401  Voda a pára pro tepelná energetická zaøízení s pracovním tlakem do 8 MPa

ÈSN EN 60335-1:1997  Bezpeènost elektrických spotøebièù pro domácnost a podobné úèely

ÈSN 36 1050-èást 1  Elektrické spotøebièe pro domácnost a podobné úèely

ÈSN EN 1443  Komínové konstrukce - v�eobecné po�adavky

Záruka
Délka poskytované záruky a záruèní podmínky jsou uvedeny v záruèním listì dodávaném jako základní pøíslu�enství
kotle.Kupující uplatòuje reklamace u prodávajícího, u nìkteré nejbli��í servisní firmy uvedené v seznamu dodávaném
jako základní pøíslu�enství ke kotli, pøípadnì u výrobce.

Pozor, kotel musí uvést do provozu nìkterá ze smluvních servisních firem spoleènosti DAKON uvedená v seznamu
dodávaném jako základní pøíslu�enství ke kotli.

Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoliv zmìny provádìné v rámci technického zdokonalování výrobkù.

Pøíznaky závady
1. Kotel netopí, na ovládací panelu
kontrolka SÍ� nesvítí.

Pravdìpodobná pøíèina závady

· Výpadek sí�ového napìtí.

Zpùsob odstranìní závady

· Provést kontrolu pøítomnosti napìtí
v zásuvce napø. lampièkou na 230 V,
pøíp. zajistit kontrolu pøívodní �òùry.

· Porucha zapalování. · Odblokovat poruchu na zapalovací
automatice.

2. Kotel netopí, kontrolka SÍ� svítí.

3. Kotel netopí, na ovládací panelu
kontrolka SÍ� nesvítí.

· Kotel zablokován únikem spalin. ·  Odstranit pøíèinu úniku spalin,
poruchu odblokovat stlaèením
terèíku na spalinovém termostatu.

4. Kotel netopí dostateènì, nevytopí
vytápìný objekt.

· Chybné nastavení kotlového
termostatu.

·  Nastavit vy��í hodnotu na
kotlovém termostatu.

5. Asi 10 sekund jiskøí zapalovací
elektroda, nedojde k zapálení plamene
na hoøáku a kotel se zablokuje.

· Není zaji�tìn pøívod plynu do
hoøáku.

·  Otevøít uzavírací armaturu na
pøívodu plynu do kotle.

6. Asi 10 sekund jiskøí zapalovací
elektroda, dojde k zapálení plamene na
hoøáku a kotel se zablokuje.

· Nesprávnì fázovaná zásuvka �
pøehozená fáze.

·  Nepou�ívat prodlu�ovací �òùry a
rozdvojky. Zajistit odbornou
kontrolu elektrického pøívodu ke
kotli a zásuvky.
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Adresa pro uplatnìní pøípadných reklamací u výrobce:

DAKON  s.r.o.
Ve Vrbinì 588/3
794 01  Krnov - Pod Cvilínem

e-mail: dakon@dakon.cz

tel.: 554 694 122 - reklamace, 554 694 111 - ústøedna, 554 694 333 - fax

Náhradní díly a pøíslu�enství kotle je mo�no objednat na adrese:

DAKON s.r.o.
sklad ND
Ve Vrbinì 588/3
794 01  Krnov - Pod Cvilínem

tel. 554 694 150, 554 694 151
fax 554 694 333

a prostøednictvím internetu:   www.dakon.cz

V objednávce uveïte:

� typ kotle,
� název náhradního dílu,
� èíslo pozice a objednací èíslo
� zpáteèní adresu.

V�eobecné záruèní podmínky
     U kotlù, kde je výrobcem pøedepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou nebo provedení roèní
prohlídky smluvní servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení pravidelné údr�by a prohlídky kotle a
odstranìní pøípadné vady provést pouze servisní mechanik nìkteré ze smluvních servisních firem spoleènosti DAKON
uvedených v seznamu dodávaném jako základní pøíslu�enství ke kotli. Servisní mechanik je povinen prokázat se pøed
provedením servisního zásahu platným prùkazem servisního mechanika pro daný typ kotle vystaveným
spoleèností DAKON a pøi uvádìní kotle do provozu i pøi provádìní pravidelné údr�by a prohlídky kotle provést v�echny
èinnosti podle platných pøedpisù vztahujících se k danému zaøízení a v�echny èinnosti pøedepsané v návodu k obsluze,
zejména odzkou�ení ovládacích a zabezpeèovacích prvkù, kontrolu tìsnosti kouøovodu, tah komína a øádné seznámení
spotøebitele s obsluhou kotle.
     Spotøebitel uplatòuje pøípadné reklamace u prodávajícího, u kterého vìc byla koupena. Je-li v�ak v záruèním listì
uveden jiný podnikatel urèený k opravì (servisní firma, která uvedla kotel do provozu), který je v místì prodávajícího
nebo v místì pro kupujícího bli��ím, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele urèeného k provedení záruèní
opravy. Ka�dá reklamace musí být uplatnìna neprodlenì po zji�tìní závady.
Pøi uplatnìní reklamace je spotøebitel povinen pøedlo�it øádnì vyplnìný záruèní list, doklad o zaplacení výrobku a fakturu
za instalaci a uvedení kotle do provozu.
Pokud se jedná o reklamaci náhradního dílu, je spotøebitel povinen pøedlo�it identifikaèní �títek reklamovaného dílu a
doklad o zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 24 mìsícù od data prodeje.
     V pøípadì reklamace kotle, u kterého je výrobcem pøedepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou je
spotøebitel povinen rovnì� pøedlo�it doklad o provedení a zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem
spoleènosti DAKON. Pokud je výrobcem pøedepsáno provedení roèní prohlídky smluvní servisní firmou, je spotøebitel
povinen pøedlo�it doklad o provedení a zaplacení roèní údr�by a prohlídky kotle provedené smluvním servisem spoleènosti
DAKON nejdéle do 12. mìsíce vèetnì od data uvedení do provozu a nejdéle do 12. mìsíce vèetnì od data provedení
poslední prohlídky.
Informace o provedení roèní prohlídky kotle, u kterého je v záruèním listì pøedepsána pravidelná roèní údr�ba a prohlídka,
musí být v�dy do 14 dnù od provedení zaslány výrobci.
     Pro uplatnìní prodlou�ené záruky je nutné provést garanèní prohlídku bìhem druhého roku provozu a zaslat potvrzený
díl záruèního listu do 30 dnù od provedení prohlídky. Zároveò je nutné zaslat potvrzený díl B do 30 dnù od uvedení kotle
do provozu.
Pøi pøepravì a skladování kotle musí být dodr�ovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí pou�ít jen originální
souèástky.
Spoleènost DAKON si vyhrazuje právo rozhodnout, zda pøi bezplatném provedení opravy vymìní nebo opraví vadný
díl. Díly vymìnìné v záruèní dobì se stávají majetkem spoleènosti DAKON.
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Firma DAKON poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. autorizovaným distributorem
spoleènosti DAKON. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám pøiveze,
je povinností prodejce mu poskytnout záruèní podmínky dle obèanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána
jazykovou mutací záruèního listu. Pro uznání záruky musí být u výrobku originální záruèní list v jazykové mutaci dané
zemì, vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem.

Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká:
· Pøi poru�ení záruèních podmínek.

· Nejsou-li pøi reklamaci pøedlo�eny pøíslu�né doklady.

· Kdy� schází oznaèení výrobku výrobním èíslem, datakódem nebo je výrobní èíslo nebo datakód neèitelný.

· Pøi nedodr�ení pokynù výrobce uvedených v návodu.

· Jedná-li se o opotøebení výrobku zpùsobené jeho obvyklým u�íváním.

· Vznikla-li vada z dùvodu nedodr�ení pøedpisù, norem a pokynù v návodu k obsluze pøi instalaci, provozu nebo
údr�bì výrobku.

· Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obslu-ze nebo v rozporu se záruèními podmínkami.

· Jedná-li se o vady výmìníkù, èerpadel, tøícestných ventilù a jiných èástí hydraulických okruhù, plynových armatur,
hoøákù a podobnì, které jsou zpùsobeny zanesením neèistotami z otopného systému, vodovodního øadu, plynovodù
nebo neèistotami ve vzduchu pro spalování.

· Jedná-li se o vadu kotlového tìlesa vzniklou prorezivìním v dùsledku nevhodného provozního re�imu, kdy je teplota
vratné vody z otopného systému ni��í, ne� je rosný bod spalin.

· V pøípadì vad nebo �kod vzniklých pøi pøepravì.

· V pøípadì vad nebo �kod vzniklých �ivelní pohromou èi jinými nepøedvídatelnými jevy.

Tyto v�eobecné záruèní podmínky ru�í v�echna ostatní ustanovení týkající se záruèních podmínek uvedená v návodu
k obsluze, která by byla v rozporu s tìmito ustanoveními.

Pøílohy
Hoølavost stavebních hmot � výòatek z normy ÈSN 73 0823

A nehoølavé azbest, cihly, tvárnice, keramické obkládaèky, �amot, malty,
omítkoviny bez pøímìsi organických látek

B nesnadno hoølavé desky akumin, izomin, sádrokartonové desky, heraklit, rajolit, lignos,
velox, desky z èedièové plsti, desky ze skelných vláken

C1 tì�ce hoølavé døevo dubové, bukové, desky hobrex, desky z vrstveného døeva (pøekli�ky)
verzalit, umakart

C2 støednì hoølavé døevo borové, modøínové, smrkové, døevotøískové desky
podle ÈSN 49 2614

C3 lehce hoølavé asfaltové lepenky, celulózové hmoty, dehtové lepenky, døevovláknité
desky, korek, polyuretan (molitan), polystyrén, polypropylén, polyetylén

Doplòkové vybavení ke kotlùm GL EKO
Montá� prvkù doplòkového vybavení ke kotlùm GL EKO  umo�òuje výraznì zvý�it u�ivatelský komfort pøi regulaci

otopného systému, hospodárnost provozu i �ivotnost kotle.

Prostorový termostat
Prostorový termostat je nutno upevnit na omítku ve vhodné místnosti, která plní funkci referenèního bodu. Termostat

REGO se pøipojí ke kotli vodièem CYSY 5C nebo CYSY 4B, ostatní termostaty vodièem CYSY 3B; prùøez vodièù 0,75 a�
2,5 m2.  Zapojení prostorového termostatu � viz elektrická schémata. Pokud není nainstalován smì�ovací ventil, mù�e se
kontakt  prostorového termostatu pøipojit na svorky è. 4 a 5 a sejme se klema E. Kotel je potom spínán prostorovým a
kotlovým termostatem. Pokud je instalován smì�ovací ventil, mù�e se kontakt prostorového termostatu pøipojit na
svorky 10 a 11 a pøestøihne se klema C mezi tìmito svorkami. Kotel je potom spínán kotlovým termostatem a prostorový
termostat ovládá jen èerpadlo. Topnou soustavu s èerpadlem v�dy doplòte termostatem minima, aby se omezila mo�nost
nízkoteplotní koroze v kotli, eventuelnì doplòte otopný systém termostatickým tøícestným ventilem.
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Protizámrazový termostat ZT

Protizámrazový termostat se pou�ívá v�ude tam, kde je nebezpeèí velkých poklesù teplot a zamrznutí vody v kotli.
Protizámrazový termostat hlídá teplotu topné vody v kotli:  pøi poklesu teploty topné vody v kotli na 7 °C se termostat
sepne a  po  dosa�ení teploty topné vody 16 °C se rozepne a pøeru�í provoz kotle.

Termostat minima MT

Pou�ití termostatu minima je dùle�ité pro omezení nízkoteplotní koroze kotle zvý�ení �ivotnosti kotlového tìlesa.
Termostat minima snímá teplotu topné vody v kotli a je elektricky pøedøazen pøed èerpadlem, které vypíná, pokud tato
teplota poklesne pod hodnotu 45 °C. Tím pøestává cirkulovat topná voda a� do doby, kdy teplota v kotli opìt vystoupí
nad  asi 55 °C. Takto cyklicky termostat udr�uje teplotu vody v kotli pøi nízkých teplotách vody v otopném systému.

Postup montá�e termostatu minima a protizámrazového termostatu (obrázky viz pøede�lá strana) :

1)  Sejmout horní panel a pøi�roubovat  dvìma �rouby M3x4 dr�ák termostatù (viz obr. ní�e) k dr�áku blokaèního
termostatu na kotlové tìleso.

3)  Do dr�áku termostatù zasunout termostat MT, ZT s namontovanými vodièi (lanko CYA Æ0,75). Na vodièe
nasunout izolaèní hadièku.

4)  Zapojení vodièù:
termostat minima MT �  vodièe pøipojit na svorky è.9 a è. 10 plo�ného spoje a pøestøihnout propojku B;
protizámrazový termostat ZT �  vodièe se pøipojit na svorky è. 4 a è. 5 plo�ného spoje.

Obr. 7 Montá� termostatu minima a protizámrazového termostatu
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Obìhové èerpadlo

     Èerpadlo se dodává jako zvlá�tní pøíslu�enství. DAKON s.r.o. nabízí typ WILO RS 15/6-3 s maximální výtlaènou
vý�kou 5,8 m

Diagram èerpadla

Èerpadlo se montuje do topného systému pro lep�í cirkulaci vody  v topné soustavì.  Èerpadlo se pøipojuje ke kotli
vodièem CYSY  3C x 0,75  následovnì:

    - z� vodiè se pøipojí na svorku kostry (na mùstku i na èerpadle)

    - modrý vodiè (z èerpadla sv.è. N) se pøipojí na sv.è. 7 plo�ného spoje

    - hnìdý (èerný) vodiè (z èerpadla sv.è. L) se pøipojí na sv.è. 8 plo�ného spoje

Ovládání chodu èerpadla

ÄSpínání èerpadla prostorovým termostatem PT  zároveò s kotlem.

ÄTrvalý chod èerpadla: propojka E zapojená mezi svorkami 3 a 10, pøeru�ená propojka C mezi svorkami 10 a 11.

ÄÈasový dobìh èerpadla:  po vypnutí prostorového termostatu PT bude èerpadlo v provozu je�tì nìkolik minut
(podle nastavení) a potom vypne. Pøi sepnutí  prostorového termostatu PT je èerpadlo v provozu.

ÄProstorovým termostat PT spíná pouze èerpadlo : PT je pøipojený na svorky 10 a 11a je pøeru�ena propojka C,
kotel je spínán kotlovým termostatem KT a èerpadlo prostorovým termostatem PT.

ÄDálkové ovládání:  kontakty dálkového regulátoru nabo ovládaèe se zapojí na svorky 10 a 11 a pøeru�í se klema
C nebo na svorky 3, 10 a 11.

ÄBlokování èerpadla termostatem minima MT: termostat minima se zapojí na svorky 9 a 10
a pøeru�í se klema B.

Termostatický tøícestný ventil TV

Termostatický tøícestný ventil se instaluje do potrubí za kotel a pøispívá ke zvý�ení �ivotnosti kotle. Ventil zùstává
zavøený do doby, ne� teplota topné vody v kotli nestoupne na hodnotu vy��í ne� 72 °C. Kombinace kotel - èerpadlo -
termostat minima - termostatický ventil je velmi úèinná pro omezení nízkoteplotní koroze. Termostatický ventil pod
typovým oznaèením TV dodává firma REMAK TRADE, a.s., Ro�nov p. Radho�tìm, telefon 571 654 800, 571 654 810.
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Èasový spínaè dobìhu èerpadla

Èasový spínaè èerpadla se instaluje tam, kde se po�aduje cirkulace vody v topném systému po vypnutí termostatu
od 1 do 10 min. V nastaveném intervalu po vypnutí prostorového termostatu voda v otopném systému cirkuluje a
vyrovnává teplotu v jednotlivých místnostech.

Montá� :
1) Èasový spínaè dobìhu èerpadla se pøilepí samolepicí fólií na mùstek kotle.

2) Zapojení  vodièù:

- èerný vodiè se pøipojí na svorku è. 3 plo�ného spoje

- modrý vodiè se pøipojí na svorku è. 21 plo�ného spoje

- �edý vodiè se pøipojí na svorku è. 10 plo�ného spoje

- hnìdý vodiè se pøipojí na svorku è. 11 plo�ného spoje

- na plo�ném spoji se pøestøihne propoj C mezi svorkami 10 a 11

- na stupnici se nastaví po�adovaný èas  1-10 minut

Obr. 8 Montá� èasového spínaèe dobìhu èerpadla
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Dvoustupòová regulace HIGH-LOW (HL)

Regulátor dvoustupòové regulace se instaluje z dùvodù zvý�ení regulaèních schopností a zvý�ení ekonomiky
provozu kotle. Nainstalováním tohoto regulátoru máte mo�nost volit  (pøepínat) výkon kotle a to buï jmenovitý nebo
sní�ený. Jmenovitý výkon se pou�ívá pøi pøípravì teplé u�itkové vody a pøi velkém poklesu venkovních teplot. Sní�ený
výkon znamená ekonomický provoz kotle a pou�ívá se v mírných zimách.Velmi výhodné regulace docílíme ovládáním
této armatury venkovním termostatem.

Montá� :

1)   Tento zásah a montá� smí provádìt jen servisní pracovník pro�kolený k tomuto úèelu v na�em  závodì s
patøiènou kvalifikací.

2)   U kotlù GL EKO 20 a 30 kW, kde nebyla namontována dvoustupòová regulace, je mo�nost ji doplnit
regulátorem HIGH-LOW tak, �e se z plynové armatury se sejme vrchní kryt s regulaèním �roubem a na jeho místo se
na�roubuje regulátor HIGH-LOW s konektorem a vodièi - viz obr. ní�e.

3)   Vodièe se zapojí takto:

- hnìdý vodiè se pøipojí na svorku è. 20 plo�ného spoje

- modrý vodiè se pøipojí na svorku è. 22 plo�ného spoje

- z� vodiè  se pøipojí na svorku  kostry ( na mùstku)

4) Kotel se spustí a pìnovým roztokem se pøezkou�í tìsnost tohoto zaøízení.

5)   Pøi spu�tìném kotli se nastaví na regulaèních �roubech ventilu dvoustupòové regulace maximální  a sní�ený
výkon kotle � viz obrázek. Na hl. vypínaèi poloha I = maximální výkon, poloha II = sní�ený výkon. Seøízení tlakù na
tryskách viz tabulka technických údajù.

Kotel se pøipojí na plyn. Sí�ová flexo-�òura se zasune do zásuvky 230V 50Hz. Kotlový termostat se nastaví na
maximální teplotu a zapne se hlavní vypínaè  do polohy I. Musí se rozsvítit pouze kontrolka  �SÍ��,  kontrolka  �PROVOZ
I� a zapalovací automatika zapálí plamen na hoøáku. Za tohoto stavu se nastaví  seøizovacím �roubem vysoký (�HIGH�,
maximální tlak) dle výkonu kotle a tabulky. ( Pozn.: u CVI je  seøizovací �roub pod krytkou na plynové armatuøe, u CVI HL
je trubkový seøizovací �roub pod èepièkou armatury regulátoru HEV).  Po nastavení vysokého tlaku se pøepne  hlavní
vypínaè do polohy II. Musí se svítit pouze kontrolka �SÍ��, kontrolka �PROVOZ II�  a zapalovací automatika zapálí
plamen na hoøáku. Za tohoto stavu se nastaví seøizovacím �roubem �nízký� (�LOW�, minimální) tlak dle výkonu kotle a
tabulky (pozn. u CVI se nenastavuje, u CVI HL je seøizovací �roub na regulátoru HEV, uvnitø seøizovacího �roubu pro
nastavení vysokého tlaku).

Systém HIGH-LOW roz�iøuje aplikaèní mo�nosti kotlù tím, �e umo�òuje následující funkce :

1. REGULACE TLAKU - výstupní tlak se udr�uje na konstantní hodnotì ve dvou stupních bez ohledu na kolísání
vstupního tlaku.

2. DVOUSTUPÒOVÁ REGULACE HIGH-LOW - v nastaveném rozsahu je mo�no volit jmenovitý nebo sní�ený
výkon kotle. Takto zvolený výkon lze ovládat vypínaèem nebo venkovním termostatem. Jmenovitý výkon se na kotli
nastaví sepnutím ovládacího napìtí pro cívku HIGH-LOW (na hlavním vypínaèi poloha I = 1. stupeò). Vypnutím napìtí
do cívky HIGH-LOW napìtí klesne jmenovitý výkon na sní�ený (na hlavním vypínaèi poloha II = 2.stupeò). Systém
HIGH-LOW je velmi výhodným prvkem bezhluèné regulace, který zvy�uje úèinnost, prodlu�uje �ivotnost kotle a tím
pøispívá k vìt�í spokojenosti zákazníka, pokud je tento systém správnì sladìn s otopnou soustavou.

Systém HIGH-LOW pøi pøepnutí hlavního vypínaèe z polohy I do polohy II kotel vypne a znovu uvede do provozu
na sní�ený výkon. Tento stav indikuje kontrolka PROVOZ II. Pokud bude namontovaný venkovní termostat  (HT), pak
v sepnutém stavu, pøi spu�tìní kotle v provozu II a nízké venkovní teplotì budou svítit obì kontrolky  PROVOZ  I a
PROVOZ  II a kotel pobì�í na jmenovitý výkon.

Minimální tlak na tryskách lze pøi zhor�ení stability zvý�it o 20 %.
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Obr. 9 Montá� regulátoru HL
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Venkovní termostat dvoustupòové regulace HT

Kovopol 950 01+ 3 ks DUTINKA PLOCHÁ è. 7102-01 + 3 ks IZOLAÈNÍ HADIÈKA Æ6x30

Venkovní termostat je velmi výhodný regulaèní prvek. Tímto termostatem lze ovládat výkon kotle podle  venkovní
teploty. Pokud bude pøíli� nízká venkovní teplota (napø. ni��í ne� -5 °C) sepne se termostatem jmenovitý výkon kotle.
Pokud je tato teplota vy��í (napø. vy��í ne� -5 °C) pracuje kotel na sní�ený výkon kotle. Takto lze automaticky zvýhodòovat
chod kotle a úsporu plynu. Termostat se upevní na fasádu domu (na severní stranu, 1m nad úrovní terénu tak, aby nebyl
ovlivòován rùznými zdroji tepla jako okno, vìtrací otvor, dveøe atd). Termostat se propojí s kotlem (plo�ným spojem)
vodièem CYSY 4B x 0,75 a to takto:

   - z� vodiè se pøipojí na svorku kostry (na mùstku i na HT)

   - èerný vodiè (jeden z kontaktù HT) se pøipojí na sv.è. 18 plo�ného spoje

   - èerný vodiè (druhý z kontaktù HT) se pøipojí na sv.è. 19 plo�ného spoje

   - hnìdý zùstává jako rezerva

Po ukonèení montá�e se na HT termostatu nastaví po�adovaná teplota (napø. 0 °C, -3 °C ap. ).

Nastavovací teplota termostatu je od +8 do -8 °C. Venkovním termostatem lze ovládat i pomocné relé, které pak mù�e
dvoustupòovì øídit nejen kotel, ale i celou kaskádu kotlù.
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ÈerpadloProstorový termostat

Termostat minima Protizámrazový termostat Pokojový termostat REGO

Elektroschemata vnìj�ích spojù pøipojení doplòkového vybavení
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Èasový spínaè dobìhu èerpadla Volba výkonu kotle

Dálkové zapnutí kotle Blokování chodu - kotel
bez komínové klapky

Ovládání èerpadla



Stacionární plynové kotle GL EKO

28

Vypínaè pro ruèní volbu výkonu Kontakt snímaèe úniku plynu,
kotel bez komínové klapky

Trvalý chod
èerpadla

Pøipojení ekvitermních regulátorù HONEYWELL, LANDIS&GYR
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Pøipojení kaskádového øadièe
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Pøipojení kaskádového øadièe HONEYWELL Y6066C
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