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Servisní a programovací p říručka kotle Dakon KS - 24 
 
Úvod 
Kondenzační stacionární kotel Dakon KS 24 je vybaven řídící elektronikou Honeywell MCBA 1429D. 
Tato elektronika zabezpečuje celý chod kotle, nastavení jednotlivých požadavků na topení a TUV, 
ochranu a bezpečnost provozu kotle. Pro správnou funkci kotle je nutno nastavit jednotlivé parametry. 
Tyto parametry jsou rozděleny do třech skupin: 
- uživatelské nastavení 
- servisní nastavení 
- firemní nastavení 
 
Komunikace mezi řídící jednotkou a uživatelem je pomocí ovládacího panelu a displeje. Na tomto 
displeji je možno zobrazit veškeré parametry úrovně uživatele a servisu. Přístup k firemním 
parametrům je možný pouze přes speciální interface a osobní počítač. 
 
 
Ovládací panel 
 

 
 
Displej je čtyřmístný, ze svítivých diod, který umožňuje snadné čtení příslušných údajů. Jednotlivá 
tlačítka jsou mikrospínače překryté pružnou fólií. Vypínač umožní vypnout kotel při zachování 
protizámrazové funkce. Druhý přepínač umožní volbu letního provozu (pouze příprava TUV) nebo 
zimního provozu (topení i TUV). 
 
 
Provozní stavy ovládacího panelu 
Ovládací panel je možno přepnout do několika provozních stavů: 
 
1. Klidový režim - je přístupný jak v uživatelské, tak v servisní úrovni. Slouží k zobrazení stavu 

topného zařízení a zobrazení teploty topné vody za výměníkem. Toto zobrazení může být 
nahrazeno zobrazením kódu ochrany nebo poruchy 

2. Režim nastavitelných parametrů - je přístupný na servisní a omezeně na uživatelské úrovni. Slouží 
k zadání hodnot jednotlivých parametrů. Při tomto režimu trvale svítí desetinná tečka za první 
číslicí. 

3. Monitorovací režim - je přístupný na uživatelské a servisní úrovni. Slouží k zobrazení některých 
důležitých veličin pro provoz kotle. Indikace režimu je blikající desetinnou tečkou za první číslicí. 

4. Tacho režim - je přístupný pouze na servisní úrovni. Na displeji jsou zobrazeny okamžité otáčky 
ventilátoru. 

5. Režim poruchy - je přístupný pouze na servisní úrovni. V tomto režimu první číslice bliká, slouží k 
identifikaci poruchy a podmínek, při kterých porucha vznikla. 

 
Přepínání mezi základními stavy ovládacího panelu je stiskem tlačítka MÓD. Opakováním stisku 
tohoto tlačítka je možno cyklicky přecházet mezi uvedenými režimy. Pokud není stisknuto žádné 
tlačítko, systém se vrací do klidového režimu za 20 minut. 
 
Samostatný režim je testovací režim, který umožňuje nastavení minimálních nebo maximálních otáček 
ventilátoru, většinou pro servisní účely. 
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Klidový režim (Standby) 
První číslice zobrazuje provozní stav topného zařízení a poslední dvě číslice okamžitou teplotu topné 
vody za výměníkem. 
 
Stav  Popis stavu Kód ochrany 

0 Klidový stav bez požadavku na topení  
1 Provětrání (5 sec)  
2 Zapalování (4 sec)  
3 Režim vytápění - ÚT  
4 Režim ohřevu TUV  
5 Čekání na požadované otáčky ventilátoru  
6 Vypnutí hořáku v režimu ÚT, dosaženo požadované teploty  
7 Doběh čerpadla v režimu ÚT  
8 Doběh čerpadla v režimu TUV  
9 Vypnutí hořáku v režimu TUV  
E Hořák vypnut z ochranných důvodů  
 Teplota topné vody větší než 95°C E18 
 Teplota vratné vody větší než 95°C E19 
 Záměna čidel topné a vratné vody E24 
 Příliš vysoký přírůstek teploty topné vody E25 
 Nedostatečný tlak v topné soustavě E26 
 Teplotní rozdíl mezi topnou a vratnou vodou je větší než 35°C, p ři opakování 

dojde k trvalému zablokování kotle (nutno RESTART) 
E30 

 Ventilátor nedosáhl za 1 min. požadované otáčky E65 
H Testovací režim - provoz na maximální výkon  
L Testovací režim - provoz na minimální výkon  

 
 
Režim nastavitelných parametr ů 
Desetinná tečka za první číslicí svítí, první číslice udává číslo parametru, poslední dvě jeho hodnotu. 
Volba příslušného parametru se provede opakovaným stiskem tlačítka KROK. Parametry jsou cyklicky 
zobrazovány a je možno je změnit pomocí tlačítek + a -. Uložení do paměti se provede tlačítkem 
ULOŽIT. Pro potvrzení displej dvakrát blikne. Pokud nebude potvrzeno zadání hodnoty parametru 
tlačítkem ULOŽIT, nebude hodnota systémem přijata. 
 
Uživatelské parametry  - přístupné bez servisního kódu 
Par. Popis parametru Poznámka 

1 Nastavení teploty 
TUV 

B: 60 - 90°C 
C: 40 - 651C 

2 Způsob ohřevu TUV 00 - TUV vypnuto 
01 - TUV zapnuto, čerpadlo běží trvale přes výměník  
       C: hystereze 5°C 
02 - TUV zapnuto čerpadlo s doběhem cca 2 min. 
       C: hystereze 5°C 
03 - TUV zapnuto čerpadlo s doběhem cca 2 min. 
       C: hystereze 10°C 
04 - TUV zapnuto čerpadlo s doběhem cca 2 min. 
       C: hystereze 20°C 
05 - TUV zapnuto čerpadlo s doběhem cca 2 min. 
       C: hystereze 30°C 
Parametr 2 nastaven na 01 má větší prioritu než par. 3 nastaven na 02 

3 Režim vytápění - ÚT 00 - ÚT vypnuto 
01 - ÚT zapnuto 
02 - ÚT zapnuto, čerpadlo běží trvale přes výměník 

4 Maximální provozní 
teplota topné vody 

20 - 90°C 
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Další parametry jsou přístupné pouze v servisním módu. Vstup do servisního módu je podmíněn 
zadáním číselného kódu - zde 33. Pro zadání tohoto čísla je nutno stisknout současně tlačítka MÓD a 
KROK  a držet je stisknutá. První číslice na displeji se změní na C, poslední dvě číslice zobrazí 
náhodné číslo. Pomocí tlačítek + a - se nastaví požadovaný přístupový kód a stiskne se tlačítko 
ULOŽIT. Při tomto je nutno stále držet tlačítka MÓD a KROK . Displej dvakrát blikne jako potvrzení 
uložení. Pokud je vložený přístupový kód pro servisní úroveň správný, při volbě režimu a parametrů 
jsou přístupny všechny servisní parametry. Přístup do servisní úrovně skončí automaticky po 20 
minutách od posledního stisku tlačítka nebo výše popsaným zadáním chybného čísla pro přístup do 
servisní úrovně. 
 
 
Servisní parametry  - přístupné pouze po zadání servisního kódu 
Par. Popis parametru Poznámka 

5 Min. provozní teplota topné 
vody 

15 až 60°C 
 

6 Vztažná min. venkovní teplota -20 až 10°C  - aktivní pouze s venkovním čidlem, ekvitermní 
regulaci 

7 Blokovací teplota ÚT par. 5 až 60°C , pod tuto teplotu je požadavek na topení zrušen 
00 - blokování vypnuté 

8 Paralelní posuv 0 až 80°C , pokles teploty topné vody při rozepnutém 
prostorovém termostatu 
00 - funkce vypnuta 

9 Hystereze ÚT 1. číslice - vypnutí (ve °C)  1x až 5x  
2. číslice - zapnutí (ve °C)  x1 až x5  

A Blokovací čas ÚT Antifast - 0 až 30 (x10,2 sec) tj. 0 až 300 vteřin 
b Doběh čerpadla po ÚT 3 až 99 minut, při novém požadavku na ÚT se aktivuje od 

počátku 
C Modulace čerpadla nepoužívá se 
d Druh ovládání kotle 1. číslice - 0x - požadavek na topení od pokojového termostatu 

                 1x - požadavek na topení od venkovního čidla 
2. číslice - x0 - třícestný ventil v normálním zapojení 
                 x1 - požito čerpadlo TUV (nutný přídavný modul) 
                 x2 - třícestný ventil v obráceném zapojení 

E Ruční nastavení otáček 
ventilátoru 

-1 - chod ventilátoru je řízen automatikou 
0 až 100% - hodnota v procentech mezi min. a max. otáčkami 
ventilátoru. Nedá se uložit, pokud je tento parametr opuštěn 
(přechod na další parametr), vrací se řízení do automatického 
provozu. 

F Postupné natápění systému - 
booster 

0 - 300 minut, pro použití při termostatech On-Off. Využívá 
vlastního výpočtu pro urychlení vytopení objektu 
0 - funkce vypnuta 

G Způsob přípravy TUV 1. číslice - 0x - průtokový ohřev s čidlem TUV 
                 1x - zásobník TUV 
                 2x - požadavek na ohřev od externího regulátoru 
                 3x - průtokový ohřev bez čidla TUV 
2. číslice - x0 až x9  - hystereze teploty TUV + 5 ve °C  

H Zvýšení nastavené teploty 
TUV  

0 - 30°C  - pouze pro verzi B, vztaženo na teplotu topné vody,  
zde 5°C 

I Blokování topení po TUV 3 až 30 (x 10,2 sec) tj. 30 až 300 vteřin 
J Max otáčky ventilátoru v ÚT 15 - 58 v 100/min.  
L Max otáčky ventilátoru v TUV 15 - 58 v 100/min. 
n Min otáčky ventilátoru 15 - 58 v 100/min. 
o Startovací otáčky ventilátoru 0 - 100% z max. otáček 
P Oprava hodnoty venk. teploty 

Blokovací hystereze 
1. číslice - -5x až 5x oprava údaje venk. teploty o -5 až 5°C 
2. číslice -  x0 až x9  hystereze blokovací teploty ÚT 
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Monitorovací režim 
Tento režim je přístupný na uživatelské i servisní úrovni. Režim je indikován blikající desetinnou 
tečkou za první číslicí. 
 
Par. Popis parametru Poznámka 

1 Teplota topné vody  
2 Teplota vratné vody  
3 Teplota TUV  
4 Venkovní teplota pouze při připojeném venkovním čidle 
5  bez významu 
6 Požadovaná teplota topné vody vypočítaný požadavek na teplotu topné vody systémem 
7 Přírůstek teploty topné vody nárůst teploty topné vody za vteřinu ve °C 
8 Přírůstek teploty vratné vody nárůst teploty topné vody za vteřinu x 0,125°C 
9 Přírůstek teploty TUV nárůst teploty TUV za vteřinu x 0,125°C 

 
Tacho režim 
Režim je přístupný pouze v servisní úrovni, displej zobrazuje okamžité otáčky ventilátoru za minutu. 
 
Režim poruchy 
Režim je přístupný pouze v servisní úrovni, je signalizován blikáním první číslice. V tomto režimu je 
přístupna informace systému o poruše, kterou systém zobrazuje. První číslo udává parametr, ostatní 
zobrazují hodnotu parametru 
 
Parametr Popis parametru 

1 Číslo poruchy a zablokování kotle 
2 Číslo provozního stavu kotle, při kterém došlo k poruše 
3 Teplota topné vody při poruše 
4 Teplota vratné vody při poruše 
5 Teplota TUV při poruše 
6 Venkovní teplota při poruše 

 
Význam čísla poruchy a zablokování kotle 
Kód ochrany Popis p říčiny 

00 Falešný plamen 
01 Zkrat v obvodu 24V 
02 Po restartu nedošlo k zapálení hořáku 

03,04,05,06,07 Vnitřní chyba elektroniky 
08,09,10,11 Vnitřní chyba elektroniky 

12 Rozpojení havarijního termostatu, vnitřní chyba elektroniky 
13,14,15,16,17 Vnitřní chyba elektroniky 

18 Překročena max. teplota topné vody 
19 Překročena max. teplota vratné vody 
24 Zaměněny čidla topné a vratné vody 
25 Nárůst teploty napájecí vody příliš vysoký 
26 Nedostatečný tlak vody 
28 Není tacho signál ventilátoru 
29 Není řídící signál pro ventilátor 
30 Příliš velký rozdíl mezi teplotou topné a vratné vody 
31 Zkrat čidla topné vody 
32 Zkrat čidla vratné vody 
33 Zkrat čidla TUV 
36 Přerušené čidlo topné vody 
37 Přerušené čidlo vratné vody 
38 Přerušené čidlo TUV 

41,42,44,60,61 Vnitřní chyba elektroniky 
65 Ventilátor nedosáhl startovací rychlost 
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Testovací režim 
Pro úspěšné nastavení kotle je nutno obvykle změřit spalování při maximálním a minimálním výkonu 
kotle. Pro nastavení maximálních nebo minimálních otáček ventilátoru a tím i výkonu kotle je možno 
využít nastavení parametru E v servisní úrovni. Pro rychlý vstup bez nutnosti vstupu do servisní 
úrovně je možno spustit testovací režim - stisknout současně tlačítka MÓD a + po dobu min 2 vteřiny. 
Tento režim automaticky vyvolá požadavek na topení, zařízení bude spuštěno na dobu 15 minut na 
maximální výkon (parametr J). Na displeji je zobrazen znak H. Pokud přijde v tomto stavu požadavek 
na TUV, kotel přepne do TUV. Proto před vstupem do testovacího režimu doporučujeme vypnout TUV 
- parametr 2 - 00. Minimální výkon se nastavuje obdobně - stiskem a přidržením tlačítek MÓD a -, na 
displeji je zobrazeno L. Výstup z režimu testování je možný po 15 minutách automaticky nebo 
okamžitě po současném stisku tlačítek + a -. 
 
Protizámrazová ochrana 
Kotel KS - 24 je vybaven protizámrazovou ochranou, která brání zamrznutí výměníku. Tato ochrana je 
založena na měření teploty topné vody. Pokud je připojeno venkovní čidlo, je protizámrazová ochrana 
odvozena od venkovní teploty. Ochrana je aktivní i při klidovém stavu, kdy je kotel pouze zapojen do 
elektrické sítě.  
Ochrana na základě teploty topné vody při poklesu teploty pod 7°C zapíná čerpadlo do okruhu topení. 
Pokud stoupne teplota nad 10°C, dojde k vypnutí čerpadla s doběhem. Při pokračujícím poklesu 
teploty pod 3°C, dojde k zapnutí ho řáku na minimální výkon, k jeho vypnutí dojde po dosažení teploty 
10°C. 
Při připojeném venkovním čidle dojde při poklesu venkovní teploty pod hodnotu 0°C k zapnut í 
čerpadla do okruhu topení. K vypnutí čerpadla dojde při nárůstu venkovní teploty nad 0°C. 
Další možnost protizámrazové ochrany poskytují některé typy prostorových termostatů. 
 
Zapínání sí ťového nap ětí nebo restart po zablokování do poruchy. 
Při zapnutí sítě nebo odblokování po poruše, bez požadavku na topení se provedou následující 
činnosti: 
- uzavření třícestného ventilu - 5 vteřin 
- odpojení třícestného ventilu - 15 vteřin 
- zde je schopen hořák rozeznat požadavek na topení 
- zapnutí čerpadla - 1 minuta 
- odpojení čerpadla i třícestného ventilu 
Po této sekvenci je připraven kotel k činnosti. Tato sekvence je opakována každých 24 hodin, pokud 
nebyl za tuto dobu požadavek na topení. 
 
Při stisku tlačítka RESTART bez zablokování do poruchy se provede bezpečné vypnutí kotle - 5 
vteřin, dále dojde k několika přestavení třícestného ventilu a dále se provede výše popsaná sekvence. 
 
Požadavek na topení do ÚT 
Tento požadavek je od prostorového termostatu. Pokud není připojeno venkovní čidlo je maximální 
teplota topné vody nastavena parametrem 4 v rozmezí 20 až 90°C. P ři připojeném venkovním čidle 
systém vypočítává teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Pro správnou funkci je nutno 
nastavit parametry: 
4 - maximální teplota topné vody (20 až 90°C)  
5 - minimální teplota topné vody (15 až 60°C) p ři venkovní teplotě 20°C  
6 - minimální venkovní teplota (-20 až 10°C), p ři které je požadavek na maximální teplotu topné vody  
 
Přiklad nastavení 
teplota topné vody °C 

90    1         
80           
70           
60     vypočítaná teplota topné vody   
50           
40           
30          2  
20           
10           
 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 

          venkovní teplota °C 
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1. bod ekvitermní křivky - par. 4 = 80°C, par. 6 = -15°C  
2. bod ekvitermní křivky - par. 5 = 20°C 
 
Pro urychlení natopení systému je možno aktivovat funkci booster par. F = 0 - 300. Tento parametr 
způsobí po dobu danou hodnotou F v minutách zvýšení požadované teploty topné vody o 10°C p ři 
sepnutém prostorovém termostatu.  
 
Zapínání a vypínání hořáku je podle požadované a skutečné teploty topné vody a nastavené 
hystereze zapnutí a vypnutí podle parametru 9 
Po vypnutí hořáku je spuštěna anticyklační doba daná parametrem A = 0 až 300 vteřin. 
 
Pokud je požadavek na topení od venkovního čidla (par. d, 1.číslice = 1), pak je možno zvolit paralelní 
posuv topné křivky (par. 8) v rozmezí 0 až 80°C, který zp ůsobí snížení požadavku na teplotu topné 
vody při rozepnutém prostorovém termostatu. Hodnota 0 vypíná požadavek na paralelní posuv. 
 
Blokování topení je v případě, že systémem vypočítaná teplota topné vody je nižší než blokovací 
teplota. Tuto teplotu je možno nastavit v rozsahu 15 až 60°C parametrem 7, hysterezi blokování v 
rozsahu 0 až 9°C parametrem P. 
 
Požadavek na oh řev TUV 
Ohřev TUV je aktivován, pokud poklesne teplota v boileru pod nastavenou hodnotu požadované 
teploty TUV parametrem 1. Teplotu topné vody pro ohřev výměníku boileru je možno zvýšit 
parametrem H o 0 až 30°C, avšak pouze do výše max. teploty topné vody (90°C). Hysterezi oh řevu je 
možno nastavit v rozsahu 5 až 14°C parametrem G + 5 °C. Po ukon čení ohřevu TUV je možno 
aktivovat dobu blokování topení v rozsahu 3 až 300 vteřin parametrem I. 
 
Doplňky řídící elektroniky 
Jako volitelné příslušenství mohou být připojeny k desce elektroniky přídavné moduly AM3, které 
obsahují 1 až 3 volné kontakty pro ovládání externího plynového ventilu (externího zásobníku LPG), 
vnější signalizace poruchy a pro ovládání samostatného čerpadla v okruhu ohřevu TUV. Modul se 
připojuje do konektoru X8 základní desky. 
 
OpenTherm komunikace 
Komunikační systém OpenTherm umožňuje řídit výkon kotle v závislosti na pokojové teplotě a 
kompenzaci výkonu kotle venkovní teplotou. Systém rovněž umožňuje dálkově nastavit některé 
parametry kotle a sledovat jeho činnost. Kotel KS - 24 umožňuje ve spojení se systémem 
OpenTherm+ obousměrnou komunikaci. 
 
Kotel KS - 24 podporuje systém OpenTherm+ po doplnění řídící elektroniky o modul RMCI 
OpenTherm. Pro připojení termostatu OpenTherm je nutno v připojovacím konektoru pokojového 
termostatu zaměnit kabely ve svorkách TA za volné kabely přivedené do tohoto konektoru. Uvolněné 
kabely je nutno zaizolovat.  
 
Pomocí zařízení (prostorového termostatu, počítače), které podporuje komunikaci OpenTherm+, je 
možno ovládat tyto funkce: 
• Požadavek na vytápění 
• Požadavek na ohřev TUV, je-li zvoleno použitím parametru G (2x) 
• Zapnutí/vypnutí trvalého chodu čerpadla v režimu vytápění 
 
Dále je možno dálkově nastavit tyto parametry: 
• teplota topné vody pro topení 
• teplota topné vody pro TUV 
 
Jako řídící jednotku podporující OpenTherm+ doporučujeme prostorový termostat Honeywell CX52. 
Pomocí tohoto termostatu lze plně ovládat kotel - nastavit teplotu TUV i ÚT, zobrazit poruchy kotle 
nebo se informovat o okamžitých a požadovaných teplotách a provozním stavu kotle. Lze také 
zobrazit archivované poruchy kotle, což je velmi výhodné pro servisního pracovníka při odstraňování 
poruch. Termostat plní všechny běžné funkce, např. obsahuje komfortní 7-denní volně 
programovatelný program. Napájení termostatu je z kotle, nepotřebuje ke svému provozu baterie. 
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Nastavení plynové armatury 
Kondenzační kotel je vybaven premixovým hořákem, u kterého je spalovací směs připravována 
sestavou ventilátoru, směšovače a plynového ventilu. Plynový ventil pracuje s poměrem plyn vzduch 
1:1. Výkon kotle je určen množstvím směsi dodávané ventilátorem. Nastavení plynového ventilu je 
odlišné, není možno přímo měřit tlak plynu na výstupu ventilu. Množství plynu ve směsi je závislé na 
tlaku vzduchu. Tlak plynu se přitom liší pouze minimálně od tlaku vzduchu. Rozdíl tlaků plynu a 
vzduchu se nazývá offset, který může být buď kladný - tlak plynu je vyšší než tlak vzduchu nebo 
záporný - tlak plynu je nižší než tlak vzduchu. Tento offset má přímý vliv na kvalitu spalování, proto je 
tento princip použit pro nastavování kotle. Pro správný průběh spalování musí být nastaven záporný 
offset přibližně -5 Pa. Při tomto nastavení je obsah CO2 ve spalinách v rozsahu 8,7 - 9,6 %. Při 
minimálním výkonu je obsah CO2 ve spalinách nižší než při maximálním výkonu.  
 
Nastavení kotle se provádí pouze při výměně plynového ventilu, při změně druhu paliva nebo při 
nevyhovujících parametrech spalování. 
 
Postup kontroly a nastavení: 
1. Nastavit minimální výkon kotle, změřit CO2 ve spalinách - musí být v rozsahu 8,5 až 8,8% 
2. V případě nutnosti nastavit správnou hodnotu CO2 pomocí šroubu regulátoru plynového ventilu. 
3. Zkontrolovat hodnotu CO2 při maximálním výkonu, změna hodnoty je možná pouze výměnou 

kalibrované trysky.  
4. V případě nastavování je nutno zaplombovat šroub regulátoru plynového ventilu. 
 
Pro správnou funkci musí být zavedena tlaková vazba mezi směšovačem a plynovým ventilem. Jiný 
způsob nastavení plynové armatury není přípustný. 
 
 


