
Servisní a programovací příručka kotle Dakon KN 30 B, KN 30 C  
 
Funkce řídící elektroniky kotle je dána souborem parametrů, které jsou rozděleny do třech úrovní: 
 Uživatelská – nastavení režimu provozu kotle, nastavení požadovaných teplot 
 Servisní – přizpůsobení kotle topnému systému a požadavkům na provoz 
 Firemní – základní nastavení typu, vybavení a chování kotle 
Kontrola a nastavení parametrů se provádí pomocí šesti tlačítek ovládacího panelu kotle, zobrazení je 
na displeji kotle.  

 
Kontrola parametrů: 
 
Stiskem tlačítka A (fialové) je možno zobrazit na displeji požadovanou teplotu TUV. Přidržením 
tlačítka A, lze tlačítkem + zvyšovat požadovanou teplotu TUV nebo ji tlačítkem – snižovat v rozsahu 
35 až 65°C. 
Stiskem tlačítka L (žluté) je možno zobrazit na displeji požadovanou teplotu topné vody. Přidržením 
tlačítka L, lze tlačítkem + zvyšovat požadovanou teplotu nebo ji tlačítkem – snižovat v rozsahu 20 až 
85°C. 
Při rozsvícení symbolu klíče s rukou je možno stiskem tlačítka F (sv. modré) zobrazit kód poruchy. V 
kap. 3.3 je uveden seznam kódů poruch. 
Současným stiskem tlačítka L (žluté) a G (modré) je možno zobrazit na displeji venkovní teplotu 
(pokud je připojeno venkovní čidlo). 
Současným stiskem tlačítka A (fialové) a L (žluté) je možno zobrazit na displeji tlak vody v topném 
systému. 
 
Programování funkčních parametrů: 
 
Nastavení funkčních parametrů může provádět pouze kvalifikovaný pracovník servisu! 
 
Servisní parametry - vstup se provádí současným stiskem tlačítek L a F. Na displeji se zobrazí SE, 
potvrzení se provede stiskem tlačítka L. Nyní se ovládací panel kotle nachází v režimu servisních 
parametrů.  
 
Tovární parametry – vstup se provádí současným stiskem tlačítek L a F. Na displeji se zobrazí SE, 
stiskem tlačítka – se na displeji zobrazí FA, potvrzení se provede stiskem tlačítka L (na displeji se 
zobrazí --). Tlačítkem – je nutno zadat tovární přístupový kód 81 a potvrzení se provede stiskem 
tlačítka L. Nyní se ovládací panel kotle nachází v režimu továrních parametrů.  
 
Servisní i firemní parametry - výběr požadovaného parametru se provádí postupným stiskem 
tlačítka – . Pokud požadujete změnit hodnotu zobrazeného parametru, stiskněte tlačítko L, na displeji 
se zobrazí hodnota parametru. Pomocí tlačítek + a – je možno změnit hodnotu parametru. Dalším 
stiskem tlačítka L se nová hodnota uloží do paměti a znovu se zobrazí název parametru. Volba 
dalšího parametru je opět pomocí tlačítka – nebo ukončení servisního režimu stiskem tlačítka +.  
 
Po ukončení nastavení parametrů je nutno vypnout a znovu zapnout kotel hlavním vypínačem, aby 
všechny změněné parametry byly aktivní. 
 
Režim Kominík: 
Tento režim je určen pouze pro pracovníky servisu pro kontrolu a nastavení parametrů 
spalování kotle! 
 
Tento režim pracuje nezávisle na požadavku systému. Pro spuštění režimu Kominík stiskněte 
současně tlačítka + a – . Signalizace provozu je blikajícím symbolem kominíka. Po stisku tlačítka + 
kotel pracuje maximálním výkonem a symbol kominíka trvale svítí, po stisku tlačítka – kotel pracuje 
minimálním výkonem, symbol kominíka bliká. 
Ukončení provozu je automaticky po 15-ti minutách nebo opětovným současným stiskem tlačítek + a – 
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1. Servisní parametry 
Symbol Název B C Rozsah Popis 

 

Noční 
posuv 

0 0 030°C Noční posuv teploty topení 

 

Blokovací 
teplota 

30 30 2050°C Minimální hodnota vypočítané teploty topení, která je 
detekována jako požadavek na topení  

 

OTC 10 10 -1910°C Minimální venkovní teplota pro ekvitermní křivku 

 

Venkovní 
čidlo 

0 0 0/1 Čidlo venkovní teploty 
0: chybí 
1: zapojen 

 

Výpočet 
nastavení 
teploty ÚT 

0 0 010 Výpočtová hodnota teploty ÚT mezi požadavkem OT/+ a 
vnitřním výpočtem. 
0: OT/+ 
19: lineární interpolace mezi OT/+ a vnitřním algoritmem 
10: vnitřní algoritmus 

 

Konfigurace 
ÚT 

0 0 0/1 Konfigurace topného okruhu 
0 = jedno čerpadlo v topném okruhu (kotlové čerpadlo) 
1 = jedno čerpadlo pro každý okruh (externí čerpadla) 

 

Kaskáda 
kotlů 

0 0 0/1 Zapojení do kaskády 
0 = samostatný kotel 
1 = kotel v kaskádě 

 

Maximální 
výkon ÚT 

99 99 099% Maximální modulace režimu ÚT (1100%) 

 

Režim 
čerpadla 

1 1 02 Funkce čerpadla v režimu ÚT 
0 = stálý chod 
1 = doběh 5’ 
2 = doběh 10’ 

 

AntiFast 
časovač 

5 5 0/1’15’ Minimální hodnota pro AntiFast časovač 

 

Čidlo TUV 1 1 0/1 Režim TUV je požadován teplotním čidlem TUV 
0 = zakázáno 
1 = povoleno 

 

Čidlo 
minimálního 
průtoku ÚT 

0 0 0/1 Čidlo minimálního průtoku ÚT 
0 = chybí 
1 = použito 

 

Zapalování 
 

70 70 099% Modulační úroveň při startu hořáku 

 

ÚTmin 30 30 2045°C Minimální hodnota nastavení teploty ÚT 

 

ÚTmax 85 85 5085°C Maximální hodnota nastavení teploty ÚT 

 

TUVmin 35 35 3545°C Minimální hodnota nastavení teploty TUV 

 

TUVmax 60 60 5065°C Maximální hodnota nastavení teploty TUV 

 

Identifikační 
kód 

0 0 099 Identifikační kód kotle – pro radiové ovládání nebo BUS 
komunikaci 

 

Dálkové 
ovládání 

7 7 07 Povolené funkce dálkového ovládání: 

 Odblokování Nastavení ÚT Nastavení TUV

0  
1 X 
2 X  
3 X X 
4 X  
5 X X 
6 X X  
7 X X X 



2. Firemní parametry 
Symbol Název B C Rozsa Popis 

 
Provětrávání 0 0 015” Prodloužení času provětrání 

 

Systém TUV 
 

1 2 0÷2 
0: průtočný ohřev 
1: zásobník TUV 
2: zásobník topné vody (akumlátor) 

 
Zvýšení teploty TUV 7 7 0÷15(*2)°C Nastavení zvýšení teploty topné vody pro ohřev TUV. 

 

Electrický 
TWV 

0 1 0/1 
0: TWV mechanický 
1: TWV electrický 

 
Sensor průtoku TUV 0 1 0/1 

Sensor průtoku TUV 
0: ON/OFF 
1: měření průtoku průtočným čidlem 

 

Čidlo tlaku vody v 
systému 

2 2 02 

Čidlo tlaku vody 
0: chybí, LowWater vstup je použit jako čidlo 
minimálního tlaku. 
1: relativní – poměrový 
2: absolutní tlak 

 
Offset čidla tlaku 43 43 1199 

Kalibrační hodnota offsetu: 
Analogový vstup – hodnota při 0 bar 

 
Rozsah čidla tlaku 78 78 3583 

Kalibrační hodnota rozsahu: 
Analogový vstup – hodnota při 3 bar 

 
Čidlo vratné vody 1 1 0/1 

Čidlo teploty vratné vody. 
0: chybí 
1: použito (vyžadován při rP = 1 nebo St = 2). 

 

Ochrana max. rozdílu 
teplot 

1 1 0/1 

Ochrana max. T na vstupu a výstupu výměníku 
0: zakázána 
1: povolena, rS musí být nastaveno na 1 a 
AUXsensor připojen. 

 
Čidlo TUV 1 1 01 

Čidlo TUV 
0: chybí 
1: použito (vyžadován při St = 0 nebo dr = 1) 

 
Max výkon 28 28 0÷99 Maximální výkon kotle (kW) 

 
Min výkon 35 35 0÷99% Snížený výkon kotle 

 
Ovládací panel 1 1 01 

Ovládací panel kotle 
0: klávesnice6_0, digital/analog 
1: klávesnicu6_1, plně digitální 

 
CH-prop 8 8 015 P parametr regulace ÚT 

 
CH-int 8 8 015 I parametr regulace ÚT 

 
DHW-prop 8 12 015 P parametr regulace TUV 

 
DHW-int 4 4 015 I parametr regulace TUV 

 
DHW-der 3 4 015 D parametr regulace TUV 

 
FAN-prop 6 6 015 P parametr regulace otáček ventilátoru 

 
FAN-int 3 3 015 I parametr regulace otáček ventilátoru 

 
FANmax 59 59 41÷70 Maximální otáčky ventilátoru (stovky otáček) 



 
FANmin 19 19 10÷40 Minimální otáčky ventilátoru (stovky otáček) 

 
FAN-slope 7 7 115 

Způsob regulace otáček ventilátoru 
1 =Minimum: stupňovitá změna otáček 
15 =Maximum: plynulá změna otáček 

 


