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Kondenza�ní kotel KN 25 C 

Ovládací panel 

  

F  E D C B A  H G  

A -  tla�ítko RESET ( mazání) E -  tla�ítko STEP 
B -  tla�ítko MODE ( volba funkce displeje) F -  displej 
C -  tla�ítko STORE ( ukládání do pam�ti) G -  hlavní vypína�
D -  Tla�ítko +/- ( p�idání nebo ubírání na hodnot�) H -  manometr

KONTROLA A �TENÍ NA DISPLEJI 

Pro uživatele jsou k dispozici 3 základní a 2 p�ídavné zobrazovací funkce displeje. 
Základní zobrazovací funkce: 
    -aktuální stav kotle
 -nastavení parametr�
 -monitorování
P�ídavné zobrazovací funkce: 
 -maximální výkon
 -minimální výkon

Pro servisní službu jsou po zadání servisního kódu k dispozici ješt� zobrazovací funkce displeje: 
 -nastavení podrobn�jších parametru
 -otá�ky ventilátoru
 -identifikace chyby

Pro zadání servisního kódu: 
- Zmá�knout sou�asn� tla�ítko STEP a MODE, na displeji se objeví indikace C..XX
- Držet ob� tla�ítka stisknutá a pomocí tla�ítka +/- nastavit hodnotu 26
 - Zmá�knout tla�ítko STORE, p�i�emž stále držíme STEP a MODE. 

Tímto byl servisní kód zadán a z�stane tak po dobu p�ibližn� 10 minut. Zmá�knutím tla�ítka MODE zjistíme, 
zda máme p�ístup dat�m: 

-jedním zmá�knutím MODE p�ejde displej ze zobrazení aktuálního stavu na nastavení  parametr�
-následným zmá�knutím MODE se zobrazí monitorování
-dalším zmá�knutím MODE se zobrazí otá�ky ventilátoru
-a posledním zobrazením je zobrazení chyby

P�ed programováním kotle doporu�uje výrobce Dakon s.r.o. p�e�íst d�kladn� návod pro programování 
a teprve potom p�istoupit k manuální práci s jednotlivými  tla�ítky. 
Ur�ujícím pro p�eprogramování údaj� v kotli je stisknutí tla�ítka STORE ( viz.Nastavení  parametr�). 
Náhodným stisknutím tla�ítek MODE, STEP a +/- není  možné kotel p�eprogramovat. 

bar
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Aktuální stav kotle 
Tato zobrazovací funkce displeje je funkcí  základní a displej se do tohoto zobrazení  vždy automaticky   
navrátí. 
Aktuální stav je signalizován na levé stran� displeje pomocí �ísel 1-9 bez te�ky za levou 
�íslicí. 
Na pravé �ásti displeje je udána aktuální teplota výstupní vytáp�cí vody. 

       
             
  3    7 2 

               teplota výstupní vytáp�cí vody 
               parametr aktuálního stavu    

Parametry aktuálního stavu 

0 xx kotel je pod nap�tím,  provozní pauza, xx ... teplota vytáp�cí vody za vým�níkem 
1 xx prov�trávání spalovací komory ( 5sec) 
2 xx zapalování    (4sec) 
3 xx provoz topení 
4 xx provoz TUV 
5 xx o�ekávání minimálních otá�ek ventilátoru 
6 xx vyrovnávání teplot 
  p�i provozu topení - teplota výstupní vytáp�cí  vody je o 5 °C vyšší než hodnota nastavená 
  p�i provozu TUV - teplota vstupní vytáp�cí vody je o5 °C vyšší  než požadovaná teplotaTUV 
7 xx dob�h �erpadla v provozu topení 
8 xx dob�h �erpadla v provozu TUV 
9  xx nežádoucí stav kotle 
  -teplota výstupní vyráp�cí vody je výšší než 90 °C 
  -rozdíl vytáp�cích teplot vody je v�tší než  35 °C 
  -vstupní topná voda je teplejší než výstupní 
  -nár�st teploty výstupní topné vody je v�tší než 4° C/s 

Nastavení parametr�
Do funkce nastavení parametr� se z aktuálního stavu (�íslice vlevo je bez te�ky ) dostaneme 
jedním zmá�knutím tla�ítka  MODE. 
Nastavení parametr� je charakterizováno neblikající te�kou za první �íslicí vlevo. 

     zm�na tla�ítkem STEP 
     zm�na tla�ítkem +/- 

    1.    5 3 

     nastavená hodnota 
     nastavený parametr 

Nastavení parametr� se provádí následovn�: 
- tla�ítkem STEP vyvoláme na displej parametr, který chceme m�nit 
- tla�ítkem +/- nastavíme požadovanou hodnotu 
- zmá�kneme tla�ítko STORE pro uložení do pam�ti 
               (displej 2 x problikne na d�kaz, že parametr byl uložen do pam�ti)  

Možnosti nastavených parametr�
Parametry TUV 
1. xx Nastavení TUV 
 Tuto hodnotu je možno zvolit v rozmezí 40 - 65°°°°C
2. xx Parametr pouze pro TUV 

2. 00  Režim dodávky TUV vypnutý.
2. 01 Režim dodávky TUV zapnutý, hystereze 5 °C, stálý provoz �erpadla. 
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2. 02 Režim dodávky TUV zapnutý , hystereze 5 °C, dob�h �erpadla cca 2 minuty. 
2. 03    Režim dodávky TUV zapnutý , hystereze 10 °C, dob�h �erpadla cca 2 minuty. 
2. 04 Režim dodávky TUV zapnutý , hystereze 20 °C, dob�h �erpadla cca 2 minuty. 

 2. 05 Režim dodávky TUV zapnutý , hystereze 30 °C, dob�h �erpadla cca 2 minuty. 

Parametry pro vytáp�ní  
3.  xx Parametr pouze pro topení  

3. 00 Režim dodávky tepla do topného systému vypnutý. 
3. 01 Režim dodávky tepla do topného systému zapnutý, dob�h �erpadla. 
3. 02 Režim dodávky tepla do topného systému zapnutý, trvalý chod �erpadla. 

Nastavení režimu regulace 
4. 00 neadaptivní -po aktivaci požadavku na dodávku tepla do otopné soustavy kotel pracuje cca 90 sekund 
 s minimálním topným výkonem. Trvá-li po uplynutí této dody požadavek na dodávku tepla do topné 
 soustavy, zvýší automatika topný výkon kotle na maximum. Po dosažení nastavené hodnoty výstupní 
 teploty vytáp�cí vody snížené o zadanou hysterezi, automatika za�ne topný výkon modulovat 
 (p�izp�sobovat). 
4. 01 adaptivní - po aktivaci požadavku na dodávku tepla do otopné soustavy kotel pracuje 10 minut 
 s minimálním topným výkonem. Trvá-li po uplynutí této doby požadavek na dodávku tepla do topné 
 soustavy, za�ne automatika b�hem následujících 10 minut lineárn� zvyšovat topný výkon kotle od 
 minima na maximální hodnotu. Pokud i po uplynutí t�chto 10 minut trvá požadavek na dodávku 
 tepla, kotel topí s maximálním topným výkonem. 

5. xx Teplota výstupní vytáp�cí vody 
 M�že být nastavena v rozmezí 20 - 90 °°°°C 

Další parametry je možno nastavit po zadání servisního kódu (u automatiky se samostatným 
ioniza�ním vidi�em kód: C 26. Pokud je automatika s ioniza�ním vodi�em integrovaným do zapalovacího 
vodi�e a manostatem vzduchu je kód C 69. Parametry se liší a je nutno postupovat jako p�i programování kotle 
KN 28B ! viz strana 28) Optimální hodnoty podrobných parametr� jsou nastaveny již od výrobce. 

6. xx Minimální teplota vytáp�cí vody systému – pouze p�i používání venkovního �idla. 
 Je to teplota výstupní topné vody p�i venkovní teplot� 20 °C . 
 Rozsah nastavení : od 15 do 25 °C.  
 Z výroby je nastavena teplota 20 °C 

7. xx Minimální venkovní teplota - pouze p�i používání venkovního �idla 
Tento parametr ur�uje p�i jaké, zde Vámi nastavené venkovní teplot� bude dosaženo, teploty vytáp�cí 
vody nastavené parametrem 5 - viz Uživatelské funkce, nastavení parametr�. Hodnotu parametru lze 
nastavit v rozsahu -20 °C až +10 °C. Záporné hodnoty jsou indikovány te�kou p�ed �íslicí. Z  výroby 
je nastavena hodnota  -10°C ( na displeji zobrazeno „.10“).  

8. xx Teplota blokace - pouze p�i používání  venkovního �idla. 
Pokud automatika vypo�te požadovanou teplotu topné vody nižší, než bude nastavena tato teplota 
blokace, neuvede se kotel do provozu topení. 

 Rozsah nastavení : od 15 do 30°C.  
 Z výroby je nastavena teplota 25 °C  

9. xx Paralelní posuv - parametr pro sou�asné používání venkovního �idla a prostorového termostatu. 
 P�edstavuje snížení hodnoty teploty vytáp�cí vody požadované venkovním �idlem p�i  rozepnutí 
 kontakt� prostorového termostatu p�ipojeného na svorky TA. 
 Rozsah nastavení : od 0 do 30 °C.  
 Z výroby je nastavena teplota 10 °C 

A. xx Hystereze otopného systému 
 Rozsah nastavení : od 5 °C do 15° C. 
 Z výroby je nastavena hodnota 10. 

b. xx Minimální �asová prodleva mezi vypnutím a zapnutím kotle 
 Rozsah nastavení : 0 až 30. Výsledná délka �asového intervalu je  xx * 10.2 =  yy ( sec ). 
 Z výroby je nastavena hodnota 6, ( tj. 6* 10.2 = cca 1 min) 
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C. xx Dob�h  �erpadla pro provoz topení 
 Rozsah nastavení : od 3 do 99 minut 
 Z výroby je nastavena hodnota 3 minuty 

d. xx Parametr pro �ízení provozu modula�ního �erpadla 
 Z výroby je nastavena hodnota 04 . Není dovoleno m�nit hodnotu tohoto parametru. 

E. xx Parametr pro �ízení provozu modula�ního �erpadla. 
 Z výroby je nastavena hodnota 01 . Není dovoleno m�nit hodnotu tohoto parametru. 
   
F. xx Volba p�ednosti vstupního povelu pro zahájení dodávky tepla do topného systému. 

F. 00 Provoz kotle aktivuje prostorový termostat 
 F. 01 Provoz kotle aktivuje venkovní �idlo. 
 Z výroby je nastaven parametr F. 00 

G. xx  Maximální otá�ky ventilátoru do provozu ÚT  
 První �íslo udává tisíce, druhé stovky. 
 Z výroby je nastaven parametr 51 ( tj. 5100 otá�ek). 

H. xx Maximální otá�ky ventilátoru do provozu ÚT 
 První �íslo udává desítky, druhé jednotky parametru G. 
 Z výroby je nastaven parametr 00 ( tj. 5100 otá�ek). 
  
I. xx Maximální otá�ky ventilátoru do provozu TUV  
 První �íslo udává tisíce, druhé stovky. 
 Z výroby je nastaven parametr 51 ( tj. 5100 otá�ek). 

J. xx Maximální otá�ky ventilátoru do provozu TUV  
 První �íslo udává desítky , druhé jednotky parametru I. 
 Z výroby je nastaven parametr 00 ( tj. 5100 otá�ek). 

L. xx  Minimální otá�ky ventilátoru do provozu ÚT a TUV  
 První �íslo udává tisíce, druhé stovky. 
 Z výroby je nastaven parametr 15 ( tj. 1500 otá�ek). 

N. xx Minimální otá�ky ventilátoru do provozu ÚT a TUV  
 První �íslo udává desítky, druhé jednotky parametru L. 
 Z výroby je nastaven parametr 00 ( tj. 1500 otá�ek). 

O. xx  Rychlost ventilátoru v okamžiku zahájení provozu kotle (zapalovací otá�ky). 
 Tento parametr  nem�nit. Parametr p�edstavuje podíl (zapalovacích otá�ek / 5100) *100 ( %).  
 Od výrobce je nastavena hodnota O=80 ( tj. 80% z 5100 = 4080 otá�ek)

Monitorování 
Režim monitorování parametr� je charakteristický zobrazením blikající te�ky za první 
�íslicí.
Do režimu monitorování parametr� z režimu zobrazení aktuálního stavu (první �íslice zleva je bez te�ky ) 
p�epneme displej tak, že dvakrát stiskneme tla�ítka MODE nebo z režimu zobrazení nastavených parametr�
(za první �íslicí zleva je te�ka) jednou stiskneme tla�ítko MODE .
Jednomístný údaj v levé �ásti displeje pomocí �íslic 1 až 8 s blikající te�kou signalizuje zvolený parametr, 
dvojmístný údaj v pravé �ásti displeje zobrazuje jeho aktuální �íselnou hodnotu: 

      zm�na tla�ítkem STEP 
       
     1 .    7 2 

      aktuální teplota 
      monitorovaný parametr 
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Rejst�ík monitorovaných parametr�
1 . xx Výstupní teplota vytáp�cí vody za vým�níkem. 
2 . xx Teplota vytáp�cí vody  na zpáte�ce. 
3 . xx Teplota studené užitkové vody  vstupující do akumulátoru na p�ípravu TUV. 
4 . xx Údaj venkovního �idla. 
5 . xx Výstupní teplota vytáp�cí vody vypo�tená podle venkovního �idla , omezená nastavenou hodnotou 
 výstupní teploty vytáp�cí  vody 
6 . xx Rychlost nár�stu teploty stoupa�ky , xx ∗∗∗∗ 0,125 ==== yy  °C/sek
7 . xx Rychlost nár�stu teploty na zpáte�ce , xx ∗∗∗∗ 0,125 ====  yy °C/sek 
8 . xx Rychlost nár�stu výstupní teploty TUV,  xx ∗∗∗∗ 0,125 ==== yy  °C/sek 
Požadovaný monitorovaný parametr lze na displej vyvolat opakovaným tisknutím tla�ítka STEP.

Otá�ky ventilátoru 
Zobrazení otá�ek ventilátoru je možné pouze po zadání servisního kódu. Trojím stisknutím tla�ítka MODE  
z režimu aktuální stav , dvojím stisknutím z režimu nastavení parametr� , jedním stisknutím z režimu 
monitorování p�epneme displej do režimu zobrazení otá�ek ventilátoru.
Aktuální otá�ky jsou zobrazeny �ty�místným �íslem:  

     XXXX 

Rozsah otá�ek ventilátoru : 1500 až 5100 za minutu.  

Zobrazení kódu chyby  a informací o provozu p�i vzniku závady 
- Porucha  kotle se na displeji projevuje blikáním první �íslice zleva. 
- Zobrazení kódu chyby je možné pouze po zadání servisního kódu. 
- Displej p�epneme do režimu zobrazení kódu chyby �ty�násobným stisknutím tla�ítka MODE  z režimu 
aktuální stav , trojím stisknutím z režimu nastavení parametr� , dvojím stisknutím z režimu monitorování , 
resp. jedním stisknutím tohoto tla�ítka z režimu zobrazení otá�ek ventilátoru.
- �íslo vpravo je nazýváno kód chyby. Kód chyby nám identifikuje závadu. 
- Režim zobrazení kódu chyby ( závady) je charakteristický zobrazením blikající �íslicí na displeji umíst�né na 
první pozici zleva. Kód chyby nebo provozní hodnotu, p�i které došlo k závad� ( podle druhu zobrazeného 
parametru) zobrazuje dvojmístná �íslice vpravo. 

      zm�na tla�ítkem STEP 

    3    2 8 
     
      kód chyby  
      parametr 

Po zadání servisního kódu a p�epnutí displeje do režimu zobrazení kódu chyby je možno pomocí tla�ítka STEP 
na displeji vyvolat následující informace , které mohou mohou být užite�né p�i odstra�ování vzniklé závady. 
1 . xx Kód chyby  - viz tab. 1 
2 . xx Stav, p�i kterém došlo k závad� - viz odst. Parametry aktuálního stavu
3 . xx Teplota vytáp�cí vody na výstupu v okamžiku zablokování kotle 
4 . xx Teplota vytáp�cí vody na zpáte�ce v okamžiku zablokování kotle 
5 . xx Teplota TUV na výstupu v okamžiku zablokování kotle
6 . xx Venkovní teplota v okamžiku zablokování kotle 
Po odstran�ní p�í�iny závady stiskn�te tla�ítko RESET. 

P�ídavné zobrazovací funkce displeje 
Maximální výkon 
Po sou�asném stisknutí tla�ítka MODE a tla�ítka „+“ (PLUS) udržuje automatika topný výkon kotle po dobu 20 
minut na maximu, s vysokou ( HIGH) teplotou vytáp�cí vody. 
Zobrazení na displeji:    

   H  XX 
      teplota výstupní vytáp�cí vody 
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      symbol zobrazení maximálního výkonu (High) 

B�hem t�chto 20 minut je regulace kotle mimo provoz, pouze pokud výstupní teplota vytáp�cí vody dosáhne 
hodnoty 90°C , automatika vytne kotel a znovu zapne až po dob� blokace (parametr b.xx - viz. Nastavení 
parametr�), nebo až výstupní teplota vody ÚT dosáhne nastavenou hodnotu s ohledem na zadanou hysterezi. 
Minimální výkon
Po sou�asném stisknutí tla�ítka MODE a tla�ítka  „−“  (MÍNUS) udržuje automatika topný výkon kotle po dobu 
15 minut na minimu, s nízkou ( LOW) teplotou vytáp�cí vody. 
Zobrazení na displeji: 

    L  XX
      teplota výstupní vytáp�cí vody 
      symbol zobrazení minimálního výkonu (Low) 
Kódy chybových hlášení
Provozní stav Kód chyby �innost 
Nedostate�ný ioniza�ní proud 00 Provést kontrolu nap�tí 24 V na plynové armatu�e, kontrolu 

ioniza�ní elektrody a tlaku plynu v potrubí. Zkontrolovat 
p�ívodní védi� k ioniza�ní elektrod�. Zapnout a vypnout kotel 
hlavním vypína�em, znovu zkontrolovat nap�tí 24 V na 
plynové armatu�e. 

Není ioniza�ní proud 02 Zkontrolovat p�ívod plynu, funkci zapalování plamene, 
zapalovací a ioniza�ní elektrodu. Zkontrolovat p�ívody 
k zapalovací a ioniza�ní elektrod�. Zkontrolovat ovládací 
automatiku, zda zapíná zapalování.   

Kontrola automatiky 03,05,06,07
11,13,14,15
16,17,41,42

Zkontrolovat ovládací automatiku, pokud se tím závada 
neodstraní ,provést vým�nu. 

 O4 P�i zablokování kotle po oprav� vym�nit automatiku. 

24 Zapojení termistor� na výstupu a vstupu je zam�n�no 

31 Termistor výstupu ( stoupa�ky) je vadný, p�ípadn� je zkrat  
mezi p�ívodními vodi�i nebo proti kost�e.  

32 Termistor vstupu ( zpáte�ky) je vadný, p�ípadn� je zkrat mezi 
p�ívodními vodi�i nebo proti kost�e. 

36 Obvod termistoru stoupa�ky je p�erušený. 

37 Obvod termistoru zpáte�ky je p�erušený. 

Funkce ventilátoru 28 Ventilátor se neto�í - je nutno provést kontrolu ventilátoru a 
jeho zapojení 

29 Ventilátor je nep�etržit� v provozu - zkrat ve vedení 

Minimální tlak vody v topném 
systému 

12 Manostat minimálního tlaku vody je rozepnutý. Doplnit vodu 
na tlak 100 kPa ( 1 bar) za studena. Zkontrolovat pojistku  
24 V/ 3.15 mA. 

P�eh�átý kotel 18 Teplota vyšší než 100 °C. Zkontrolovat �erpadlo a otev�ení 
otopného systému. 

19 Teplota vody ve zpáte�ce je vyšší než 95°C. 

25 Nár�st teploty je vyšší než 40°C/sec. 

30 Velký rozdíl mezi výstupem a vstupem vytáp�cí vody  
( vyšší než 35°C). 
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Možné závady a jejich odstran�ní 

Závada P�í�ina �innost 
Displej mimo provoz Není nap�tí Zásuvky, ke které je kotel p�ipojen není pod 

nap�tím. 
Zkontrolovat p�ívod, pojistky. 
Pokud se to�í  ventilátor, je p�epálená pojistka na 
automatice. 
Obrácen� nasunuté vodi�e do p�ívodního konektoru 
displeje. 

Displej bliká Zablokovaný kotel Identifikovat závadu dle kódu. 
Na displeji se v ur�itých 
intervalech st�ídají �íslice 4 XX a 
6XX, kotel nepracuje do provozu 
topení 

Kapající kohoutky. Zkontrolovat kohoutky. 

Kotel nepracuje do provozu TUV P�erušený obvod �idla 
CTN 3 

Zkontrolovat vodi�e a konektory �idla CTN 3  

Možnost nastavení teploty TUV 
do 90°C 

Zkrat mezi vodi�i 
p�ívodu �idla CTN 3 
nabo zkrat na kostru. 

Zkontrolovat vodi�e �idla CTN 3  

Malý pr�tok TUV a)  Nízký tlak SUV 
b)  Zanesený reduk�ní 

ventil 
c)  Ucpaný filtr 

a)  Zajistit zvýšení tlaku SUV 
b)  Provést vy�išt�ní 
c)  Provést vy�išt�ní 

Nízká teplota TUV a ) Vadný termistor, 
   vadný p�ívod 
b)  Zanesená clona 
c)  Vadný trojcestný 

ventil 
d)  Nevhodn�

nastavený parametr 
e)  Zanesený 

akumulátor 

a) Provést vým�nu 
b)  Provést vy�išt�ní 
c)  Provést vým�nu 
d)  Nastavit správnou hodnotu 
e)  Provést vy�išt�ní 

Kotel oh�ívá jenom TUV a)Vadný termistor 
TUV 
b)  Vadný 3C ventil 
c)  Kapající kohoutky 

a)  Provést vým�nu 
b)  Provést vým�nu 
c)  Zajistit t�snost uzav�ení 

Výtáp�ní mimo provoz a) Vadný prostorový 
termostat 
b) Uzav�ený kohout na 
výstupu 
c) Propálené pojistky 

a) Opravit nebo vym�nit 
b) Otev�ít 
c) Odstranit závadu, pojistky vym�nit 
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Kondenza�ní nást�nný kotel KN 28 B 
Ovládací panel

A -  tla�ítko RESET ( mazání) E -  tla�ítko STEP 
B -  tla�ítko MODE ( volba funkce displeje) F -  displej 
C -  tla�ítko STORE ( ukládání do pam�ti) G -  hlavní vypína�
D -  Tla�ítko +/- ( p�idání nebo ubírání na hodnot�) H -  manometr

KONTROLA A �TENÍ NA DISPLEJI 

Pro uživatele jsou k dispozici 3 základní a 2 p�ídavné zobrazovací funkce displeje. 
Základní zobrazovací funkce: 
    -aktuální stav kotle
 -nastavení parametr�
 -monitorování
P�ídavné zobrazovací funkce: 
 -maximální výkon
 -minimální výkon

Pro servisní službu jsou po zadání vstupního kódu k dispozici ješt� zobrazovací funkce displeje: 
 -nastavení podrobn�jších parametru
 -otá�ky ventilátoru
 -identifikace chyby

Pro zadání servisního kódu: 
- Zmá�knout sou�asn� tla�ítko STEP a MODE, na displeji se objeví indikace C..XX
- Držet ob� tla�ítka stiknutá a pomocí tla�ítka +/- nastavit hodnotu 69
 - Zmá�knout tla�ítko STORE, p�i�emž stále držíme STEP a MODE. 

Tímto byl servisní kód zadán a z�stane tak po dobu p�ibližn� 10 minut. Zmá�knutím tla�ítka MODE zjistíme, 
zda máme p�ístup dat�m: 

-jedním zmá�knutí p�ejde displej ze zobrazení aktuálního stavu na nastavení  parametr�
-následným zmá�knutím MODE se zobrazí monitorování
-dalším zmá�knutím MODE se zobrazí otá�ky ventilátoru
-posledním zobrazením je zobrazení chyby

P�ed programováním kotle doporu�uje výrobce Dakon Nova s.r.o. p�e�íst d�kladn� návod pro programování a 
teprve potom p�istoupit k manuální práci s jednotlivými  tla�ítky. 
Ur�ujícím pro p�eprogramování údaj� v kotli je stisknutí tla�ítka STORE ( viz.Nastavení  parametr� ). 
Náhodným stisknutím tla�ítek MODE, STEP a +/- není  možné kotel p�eprogramovat.
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Aktuální stav kotle 
Tato zobrazovací funkce displeje je funkcí  základní a displej se do tohoto zobrazení  vždy automaticky   
navrátí. 
Aktuální stav je signalizován na levé stran� displeje pomocí �ísel 1-9 bez te�ky. 
Na pravé �ásti displeje je udána aktuální teplota výstupní vytáp�cí vody. 

       
             
  3    7 2 

               teplota výstupní vytáp�cí vody 
               parametr aktuálního stavu    

Parametry aktuálního stavu 

0 xx kotel je pod nap�tím,  provozní pauza, xx ... teplota vytáp�cí vody za vým�níkem 
1 xx prov�trávání spalovací komory ( 5sec) 
2 xx zapalování    (4sec) 
3 xx provoz topení 
4 xx provoz TUV 
5 xx o�ekávání minimálních otá�ek ventilátoru 
6 xx vyrovnávání teplot 
 p�i provozu topení - teplota výstupní vytáp�cí  vody je o 5 °C vyšší než hodnota nastavená 
 p�i provozu TUV -  teplota vstupní vytáp�cí vody je o5 °C vyšší  než požadovaná teplotaTUV 
7 xx dob�h �erpadla v provozu topení 
8 xx dob�h �erpadla v provozu TUV 
9 xx nežádoucí stav kotle 
 -teplota výstupní vyráp�cí vody je výšší než 90 °C 
 -rozdíl vytáp�cích teplot vody je v�tší než  35 °C 
 -vstupní topná voda je teplejší než výstupní 
 -nár�st teploty výstupní topné vody je v�tší než 4° C/s 

  
Nastavení parametr�

Do funkce nastavení parametr� se z aktuálního stavu (�íslice vlevo je bez te�ky ) dostaneme jedním 
zmá�knutím tla�ítka  MODE. 
Nastavení parametr� je charakterizováno neblikající te�kou za první �íslicí vlevo. 

     zm�na tla�ítkem STEP 
     zm�na tla�ítkem +/- 

    1.    5 3 

     nastavená hodnota 
     nastavený parametr 

Nastavení parametr� se provádí následovn�: 
- tla�ítkem STEP vyvoláme na displej parametr, který chceme m�nit 
- tla�ítkem +/- nastavíme požadovanou hodnotu 
- zmá�kneme tla�ítko STORE pro uložení do pam�ti 
  (displej 2 x problikne na d�kaz, že parametr byl uložen do pam�ti)  



15

Možnosti nastavovaných parametr�
Parametry TUV 
1. xx Nastavení teploty TUV v bojleru 
 Tuto hodnotu je možno zvolit v rozmezí 40 - 65°°°°C
2. xx Parametr pouze pro TUV 

2. 00  Režim dodávky TUV vypnutý.
2. 01 Režim dodávky TUV zapnutý, hystereze 5 °C, stálý provoz �erpadla. 
2. 02 Režim dodávky TUV zapnutý , hystereze 5 °C, dob�h �erpadla  
2. 03    Režim dodávky TUV zapnutý , hystereze 10 °C, dob�h �erpadla 
2. 04 Režim dodávky TUV zapnutý , hystereze 20 °C, dob�h �erpadla 

 2. 05 Režim dodávky TUV zapnutý , hystereze 30 °C, dob�h �erpadla 

Parametry pro vytáp�ní  
3.  xx Parametr pouze pro topení  

3. 00 Režim dodávky tepla do topného systému vypnutý. 
3. 01 Režim dodávky tepla do topného systému zapnutý, dob�h �erpadla. 
3. 02 Režim dodávky tepla do topného systému zapnutý, trvalý chod �erpadla. 

Nastavení režimu regulace 
4. 00 Neadaptivní regulace. Kotel je �ízen prostorovým termostatem a venkovním �idlem . K zahájení 
 dodávky tepla do topného systému up�ednostn�n prostorový termostat  
4. 01 Neadaptivní regulace. Kotel je �ízen prostorovým termostatem a venkovním �idlem , nebo pouze 
 venkovním �idlem..K zahájení dodávky tepla do topného systému up�ednostn�no venkovní �idlo.  
4. 02 Adaptivní regulace. Kotel je �ízen pouze prostorovým termostatem. 

neadaptivní -po aktivaci požadavku na dodávku tepla do topné soustavy kotel pracuje cca 90 sekund 
s minimálním topným výkonem. Trvá-li po uplynutí této dody požadavek na dodávku tepla do topné soustavy, 
zvýší automatika topný výkon kotle na maximum. Po dosažení nastavené hodnoty výstupní teploty vytáp�cí 
vody snížené o zadanou hysterezi, automatika za�ne topný výkon modulovat (p�izp�sobovat). 

adaptivní - po aktivaci požadavku na dodávku tepla do topné soustavy kotel pracuje 10 minut  s minimálním 
topným výkonem. Trvá-li po uplynutí této doby požadavek na dodávku tepla do topné soustavy ,za�ne  
automatika b�hem následujících 10 minut lineárn� zvyšovat topný výkon kotle od minima na maximální 
hodnotu. Pokud i po uplynutí t�chto 10 minut trvá požadavek na dodávku tepla, kotel topí s maximálním topným 
výkonem. 
5. xx Teplota výstupní vytáp�cí vody 
 M�že být nastavena v rozmezí 20 - 90 °°°°C 

Další parametry je možno nastavit po zadání servisního kódu (C 69).  
Optimální hodnoty podrobných parametr� jsou nastaveny již od výrobce. 

6. xx Maximální teplota vytáp�cí vody pro oh�ev TUV v bojleru  
 Rozsah nastavení : od 2O do 90 °C.  
 Z výroby je nastavena teplota 85 °C 

7. xx Teplotní p�ír�stek Λ t  pro stanovení bloka�ní teploty TUV v bojleru  
 Rozsah nastavení : od 0 do +5 °C. K tomuto p�ír�stku se se p�ipo�ítává +5°C.  
 Z výroby je nastaven p�ír�stek ΛΛΛΛ t==== 0 °C.  
 Bloka�ní teplota TUV v bojleru je tedy  nastavený parametr 1 + ΛΛΛΛ t + 5  (°°°°C)

8. xx Minimální teplota vytáp�cí vody systému – pouze p�i používání venkovního �idla. 
 Je to teplota výstupní topné vody p�i venkovní teplot� 20 °C . 
 Rozsah nastavení : od 15 do 25 °C.  
 Z výroby je nastavena teplota 20 °C 

9. xx Minimální venkovní teplota - pouze p�i používání venkovního �idla 
Tento parametr ur�uje p�i jaké zde Vámi nastavené venkovní teplot� bude dosaženo, teploty vytáp�cí 
vody nastavené parametrem 5 - viz Uživatelské funkce, nastavení parametr�. Hodnotu parametru lze 
nastavit v rozsahu -20 °C až +10 °C. Záporné hodnoty jsou indikovány te�kou p�ed �íslicí. Z  výroby 
je nastavena hodnota  -10°C ( na displeji zobrazeno „.10“).  
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A .xx Korekce  venkovní teploty 
 Rozsah nastavení : od -5 °C do +5° C. 
 Z výroby je nastavena hodnota 0. 

b. xx Teplota blokace - pouze p�i používání  venkovního �idla. 
Pokud automatika vypo�te požadovanou teplotu topné vody nižší, než bude nastavena tato teplota 
blokace, neuvede se kotel do provozu topení. 

 Rozsah nastavení : od 15 do 30°C.  
 Z výroby je nastavena teplota 25 °C  
  
C. xx Paralelní posuv - parametr pro sou�asné používání venkovního �idla a prostorového termostatu. 
 P�edstavuje snížení hodnoty teploty vytáp�cí vody požadované venkovním �idlem p�i rozepnutí  
 kontakt� prostorového termostatu. 
 Rozsah nastavení : od 0 do 30 °C.  
 Z výroby je nastavena teplota 10 °C 

d. xx Hystereze topného systému 
 Rozsah nastavení : od 5 °C do 15° C. 
 Z výroby je nastavena hodnota 8. 

E. xx �as blokace kotle. 
 Minimální �asová prodleva mezi vypnutím a zapnutím kotle p�i vypnutí  kotle ze strany kotlového 
 termostatu.  
 Rozsah nastavení : 0 až 30. Výsledná délka �asového intervalu je  xx * 10.2 =  yy ( sec ). 
 Z výroby je nastavena hodnota 6 ( tj. 6* 10.2 = cca 1 min) 
   
F. xx Dob�h  �erpadla pro provoz TUV 
 Rozsah nastavení : od 3 do 99 minut 
 Z výroby je nastavena hodnota 3 minuty. 

G. xx Dob�h  �erpadla pro provoz TUV 
 Rozsah nastavení : od 1 do 10 minut 
 Z výroby je nastavena hodnota 5 minut  

H. xx Parametr pro �ízení provozu modula�ního �erpadla. 
 Z výroby je nastavena hodnota 41 . Není dovoleno m�nit hodnotu tohoto parametru  

I. xx Maximální otá�ky ventilátoru do provozu topení . 
 První �íslo udává tisíce, druhé stovky.  
 Z výroby je nastaven parametr 57 ( tj. 5700 otá�ek). 

J. xx Maximální otá�ky ventilátoru do provozu TUV . 
 První �íslo udává tisíce , druhé stovky. 
 Z výroby je nastaven parametr 57 ( tj. 5700 otá�ek). 

L. xx  Minimální otá�ky ventilátoru do provozu topení a TUV . 
 První �íslo udává tisíce, druhé stovky. 
 Z výroby je nastaven parametr 19 ( tj. 1900 otá�ek). 

N. xx Rychlost ventilátoru v okamžiku zahájení provozu kotle (zapalovací otá�ky). 
 Tento parametr  nem�nit. Parametr p�edstavuje podíl (zapalovacích otá�ek / 5700) *100 ( %).  
 Od výrobce je nastavena hodnota O=80 ( tj. 80% z 5700 = 4560 otá�ek)

Monitorování 
Režim monitorování parametr� je charakteristický zobrazením blikající te�ky za první �íslicí.
Do režimu monitorování parametr� z režimu zobrazení aktuálního stavu (první �íslice zleva je bez te�ky ) 
p�epneme displej tak, že dvakrát stiskneme tla�ítka MODE nebo z režimu zobrazení nastavených parametr�
(za první �íslicí zleva je te�ka) jednou stiskneme tla�ítko MODE .
Jednomístný údaj v levé �ásti displeje pomocí �íslic 1 až 8 s blikající te�kou signalizuje zvolený parametr, 
dvojmístný údaj v pravé �ásti displeje zobrazuje jeho aktuální �íselnou hodnotu: 
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      zm�na tla�ítkem STEP 
       
     1 .    7 2 

      aktuální teplota 
      monitorovaný parametr 

Rejst�ík monitorovaných parametr�
1 . xx Výstupní teplota vytáp�cí vody za vým�níkem. 
2 . xx Teplota vytáp�cí vody  na zpáte�ce. 
3 . xx Teplota TUV v bojleru . 
4 . xx Údaj venkovního �idla. 
5 . xx Neaktivováno. 
6 . xx Neativováno 
7 . xx Teplota vytáp�cí vody vypo�tená podle venkovního �idla , omezená nastavenou hodnotou 
 výstupní teploty vytáp�cí  vody . 
8 . xx Rychlost nár�stu teploty výstupní vytáp�cí vody, xx ∗∗∗∗ 0,125 ====  yy °C/sek  
9.  xx Rychlost nár�stu  teploty TUV v bojleru,  xx ∗∗∗∗ 0,125 ==== yy  °C/sek 

Požadovaný monitorovaný parametr lze na displej vyvolat opakovaným tisknutím tla�ítka STEP.

Otá�ky ventilátoru 
Zobrazení otá�ek ventilátoru je možné pouze po zadání servisního kódu. Trojím stisknutím tla�ítka MODE  
z režimu aktuální stav , dvojím stisknutím z režimu nastavení parametr� , jedním stisknutím z režimu 
monitorování p�epneme displej do režimu zobrazení otá�ek ventilátoru.
Aktuální otá�ky jsou zobrazeny �ty�místným �íslem: 
     XXXX 

Rozsah otá�ek ventilátoru : 1900 až 5700 za minutu. 
Zobrazení kódu chyby  a informací o provozu p�i vzniku závady 
-Porucha  kotle se na displeji projevuje blikáním první �íslice zleva. 
-Zobrazení kódu chyby je možné pouze po zadání servisního kódu. 
-Displej p�epneme do režimu zobrazení kódu chyby �ty�násobným stisknutím tla�ítka MODE  z režimu 
aktuální stav , trojím stisknutím z režimu nastavení parametr� , dvojím stisknutím z režimu monitorování , 
resp. jedním stisknutím tohoto tla�ítka z režimu zobrazení otá�ek ventilátoru.
-�íslo vpravo je nazýváno kód chyby. Kód chyby nám identifikuje závadu. 
-Režim zobrazení kódu chyby ( závady) je charakteristický zobrazením blikající �íslicí na displeji umíst�né na 
první pozici zleva. Kód chyby nebo provozní hodnotu, p�i které došlo k závad� ( podle druhu zobrazeného 
parametru) zobrazuje dvojmístná �íslice vpravo. 

      zm�na tla�ítkem STEP 

    3    2 8 
     
      kód chyby  
      parametr 

Po zadání servisního kódu a p�epnutí displeje do režimu zobrazení kódu chyby je možno pomocí tla�ítka STEP 
na displeji vyvolat následující informace , které mohou mohou být užite�né p�i odstra�ování vzniklé závady. 
1 . xx Kód chyby  - viz tab. 1 
2 . xx Stav, p�i kterém došlo k závad� - viz odst. Parametry aktuálního stavu
3 . xx Teplota vytáp�cí vody na výstupu v okamžiku zablokování kotle 
4 . xx Teplota vytáp�cí vody na zpáte�ce v okamžiku zablokování kotle 
5 . xx Teplota TUV na výstupu v okamžiku zablokování kotle
6 . xx Venkovní teplota v okamžiku zablokování kotle 

Po odstran�ní p�í�iny závady stiskn�te tla�ítko RESET. 
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P�ídavné zobrazovací funkce displeje 
Maximální výkon 
Po sou�asném stisknutí tla�ítka MODE a tla�ítka „+“ (PLUS) udržuje autovatika topný výkon kotle po dobu 20 
minut na maximu, s vysokou ( HIGH) teplotou vytáp�cí vody. 
Zobrazení na displeji:

   H  XX 
      teplota výstupní vytáp�cí vody 
      symbol zobrazení maximálního výkonu (High) 

B�hem t�chto 20 minut je regulace kotle mimo provoz, pouze pokud výstupní teplota vytáp�cí vody dosáhne 
hodnoty 90 , automatika vytne kotel a znovu zapne až po dob� blokace, nebo až výstupní teplota vytáp�cí vody 
dosáhne nastavenou hodnotu s ohledem na zadanou hysterezi. 
Minimální výkon
Po sou�asném stisknutí tla�ítka MODE a tla�ítka  „−“  (MÍNUS) udržuje automatika topný výkon kotle po dobu 
15 minut na minimu, s nízkou ( LOW) teplotou vytáp�cí vody. 
Zobrazení na displeji: 
    L  XX
      teplota výstupní vytáp�cí vody 
      symbol zobrazení minimálního výkonu (Low) 
Kódy chybových hlášení
Provozní stav Kód chyby �innost 
Nedostate�ný ioniza�ní proud 00 Provést kontrolu nap�tí 24 V na plynové armatu�e, kontrolu 

ioniza�ní elektrody a tlaku plynu v potrubí. Zkontrolovat 
p�ívodní védi� k ioniza�ní elektrod�. Zapnout a vypnout kotel 
hlavním vypína�em, znovu zkontrolovat nap�tí 24 V na 
plynové armatu�e. 

Není ioniza�ní proud 02 Zkontrolovat p�ívod plynu, funkci zapalování plamene, 
zapalovací a ioniza�ní elektrodu. Zkontrolovat p�ívody 
k zapalovací a ioniza�ní elektrod�. Zkontrolovat ovládací 
automatiku, zda zapíná zapalování.   

Kontrola automatiky 03,05,06,07
11,13,14,15
16,17,41,42

Zkontrolovat ovládací automatiku, pokud se tím závada 
neodstraní ,provést vým�nu. 

 O4 P�i zablokování kotle po oprav� vym�nit automatiku. 

24 Zapojení termistor� na výstupu a vstupu je zam�n�no 

31 Termistor výstupu ( stoupa�ky) je vadný, p�ípadn� je zkrat  
mezi p�ívodními vodi�i nebo proti kost�e.  

32 Termistor vstupu ( zpáte�ky) je vadný, p�ípadn� je zkrat mezi 
p�ívodními vodi�i nebo proti kost�e. 

36 Obvod termistoru stoupa�ky je p�erušený. 

37 Obvod termistoru zpáte�ky je p�erušený. 

Funkce ventilátoru 28 Ventilátor se neto�í - je nutno provést kontrolu ventilátoru a 
jeho zapojení 

29 Ventilátor je nep�etržit� v provozu - zkrat ve vedení 

Minimální tlak vody v topném 
systému 

12 Manostat minimálního tlaku vody je rozepnutý. Doplnit vodu 
na tlak 100 kPa ( 1 bar) za studena. Zkontrolovat pojistku  
24 V/ 3.15 mA. 

P�eh�átý kotel 18 Teplota vyšší než 100 °C. Zkontrolovat �erpadlo a otev�ení 
otopného systému. 
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19 Teplota vody ve zpáte�ce je vyšší než 95°C. 

25 Nár�st teploty je vyšší než 40°C/sec. 

30 Velký rozdíl mezi výstupem a vstupem vytáp�cí vody  
( vyšší než 35°C). 

Možné závady a jejich odstran�ní 

Závada P�í�ina �innost 
Displej mimo provoz Není nap�tí Zásuvky, ke které je kotel p�ipojen není pod 

nap�tím. 
Zkontrolovat p�ívod, pojistky. 
Pokud se to�í  ventilátor, je p�epálená pojistka na 
automatice. 
Obrácen� nasunuté vodi�e do p�ívodního konektoru 
displeje. 

Displej bliká Zablokovaný kotel Identifikovat závadu dle kódu. 
Na displeji se v ur�itých 
intervalech st�ídají �íslice 4 XX a 
6XX, kotel nepracuje do provozu 
topení 

Kapající kohoutky. Zkontrolovat kohoutky. 

Kotel nepracuje do provozu TUV P�erušený obvod �idla 
CTN 3 

Zkontrolovat vodi�e a konektory �idla CTN 3  

Možnost nastavení teploty TUV 
do 90°C 

Zkrat mezi vodi�i 
p�ívodu �idla CTN 3 
nabo zkrat na kostru. 

Zkontrolovat vodi�e �idla CTN 3  

Malý pr�tok TUV a)  Nízký tlak SUV 
b)  Zanesený reduk�ní 

ventil 
c)  Ucpaný filtr 

a)  Zajistit zvýšení tlaku SUV 
b)  Provést vy�išt�ní 
c)  Provést vy�išt�ní 

Nízká teplota TUV a ) Vadný termistor, 
   vadný p�ívod 
b)  Zanesená clona 
c)  Vadný trojcestný 

ventil 
d)  Nevhodn�

nastavený parametr 
e)  Zanesený 

akumulátor 

a) Provést vým�nu 
b)  Provést vy�išt�ní 
c)  Provést vým�nu 
d)  Nastavit správnou hodnotu 
e)  Provést vy�išt�ní 

Kotel oh�ívá jenom TUV a)Vadný termistor 
TUV 
b)  Vadný 3C ventil 
c)  Kapající kohoutky 

a)  Provést vým�nu 
b)  Provést vým�nu 
c)  Zajistit t�snost uzav�ení 

Výtáp�ní mimo provoz a) Vadný prostorový 
termostat 
b) Uzav�ený kohout na 
výstupu 
c) Propálené pojistky 

a) Opravit nebo vym�nit 
b) Otev�ít 
c) Odstranit závadu, pojistky vym�nit 
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Rozmíst�ní díl� v kotli 
KN 25 C  

 1. Automatický odvzduš�ova�
 2. Spalinová komora ze slitiny hliníku 

3.Senzor výstupní teploty vytáp�cí 
   (stoupa�ky) 

 4. Ho�ák 
 5. Vým�ník  
 6. Ventilátor 
 7. Sání ventilátoru 
 8. Senzor vstupní teploty vytáp�ní (zpáte�ky) 
 9. Sifon 
 10. Plynový ventil  
 11. Displej 
 12. Manometr 
 13. Tlakový bý-pass 
 14. Termostatický sm�šova�
 15. Trojcestný ventil 
 16. Senzor TUV 
 17. Vstup studené TUV 
 18. Akumulátor TUV  
 19. Automatický odvzduš�ova�
 20. Expanzní nádoba 
 21. �erpadlo 
 22. Odtah spalin 
 23. Tlakový spína�  
 24. Vnit�ní pláš� akumulátoru TUV 

  R  Vstup otopné vody  
  M Výstup otopné vody 
  C Výstup užitkové vody 
  F Vstup užitkové vody 
  G P�ívod plynu 
KN  28 B  

 1. Automatický odvzduš�ova�
 2. Ho�ák  
 3. Spalinová komora ze slitiny hliníku 
 4. Vým�ník 
 5. Expanzní nádoba 
 6. Ventilátor 
 7. Sání ventilátoru 
 8. Sifon 
 9. Senzor vstupní teploty vytáp�ní (zpáte�ky) 
 10. �erpadlo 
 11. Displej 
 12. Manometr 
 13. Tlakový bý-pass 
 14. Trojcestný ventil 
 15. Plynový ventil 
 16- Senzor TUV 
 17. Bojler 
 18.Senzor výstupní teploty vytáp�cí  
(stoupa�ky 
 19. Odtah spalin 
 20. Automatický odvzduš�ova�

1

1



21

Elektrické zapojení kotle KN 25 C  

NTC1 - �idlo teploty topné vody 
NTC2 - �idlo teploty vratné vody 
NTC3 - �idlo teploty v akumulátoru
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Elektrické zapojení kotle KN 28 B 

NTC1 - �idlo teploty topné vody 
NTC2 - �idlo teploty vratné vody 
NTC3 - �idlo teploty v zásobníku 
NTC4 - �idlo teploty venkovní 

X7

X8

X5 X4 X3 X2
X1

X10
F1F2

F3Ovládací automatika 
Honeywell 

MCBA 1432D 

Trafo 

Externí 
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Postup p�i vým�n� ovládací automatiky kotle KN 25 C 
nový typ elektroniky (jen se zapalováním) za starý (se zapalováním a ionizací)

1. Do kolena od plynové armatury do rovné plošky ve st�edu vyvrtat otvor o pr�m�ru sondy 
z kotle DUA pro manostat, ud�lat závit, našroubovat a ut�snit spoj. 

2. Do šasi kotle u elektroniky upevnit manostat a silikonovou hadi�kou propojit spoj 
z kolena s manostatem, otvor pro podtlak. Elektricky p�ipojit zelené, dosud nezapojené 
vodi�e na kontakty manostatu – st�ed a kontakt NO pro sepnutí v pracovním režimu. 

3. Odpojit vodi� z ioniza�ní elektrody. 
4. Zkontrolovat �innost kotle. 

Materiál: 
• manostat s držákem 
• 1 ks sonda kotle DUA pro spalinovou komoru 
• silikonová hadi�ka 
• elektronika

Výkon kondenza�ního kotle KN v závislosti na 
otá�kách
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