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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU 

 
Blahopřejeme Vám k volbě nového modelu průtokového ohřívače vody. 

Získáváte nový , moderní výrobek , který  splňuje i ty nejpřísnější požadavky nových technických 
norem EU. 

Prosíme ,seznamte se  podrobněji s tímto návodem a postupujte podle instrukcí v návodu 
obsažených. Toto bude zárukou bezporuchového a bezpečného provozu tohoto plynového zařízení. 
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1.  ÚVODEM 
 

Tento návod podává potřebné technické a uživatelské informace o plynovém průtokovém ohřívači vody s nuceným odtahem 
přes zeď nebo střechu-turbo provedení , jeho montáži a obsluze. 
Veškeré informace , nákresy a technické údaje odrážejí aktuální stav. 
Výrobce si vyhražuje právo na změny v samotné  konstrukci přístroje , či technických údajích , které  v důsledku průběžných 
inovativních změn nejsou  zachyceny v tomto návodu a které nemají vliv na zásadní technické a uživatelské parametry daného 
přístroje. 
Dlohodobá a nezávadná funkce daného plynového ohřívače závisí jednak na  bezchybné instalaci přístroje , a také na  jeho 
bezchybném užívání , provozu , obsluze a řádné pravidelné údržbě. 
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1.1. DŮLEŽITÉ POKYNY 
 
Přečtěte si důkladně tyto pokyny a teprve poté přistupte k instalaci spotřebiče a jeho uvedení do provozu 
 

• Přečtěte si důkladně tyto pokyny a teprve poté přistupte k instalaci spotřebiče a jeho uvedení do provozu 
• Plynové spotřebiče , schválené pro provoz a označené znakem „ CE” , jsou plně bezpečné ,pokus jsou instalovány a 

užívány  dle pokynů tohoto návodu k obsluze. 
• V návodu je podán popis spotřebiče a jeho integrálních částí ,důležité rady a pokyny , instrukce k obluze a údržbě. Proto 

doporučujeme jej uschovat po celou dobu používání spotřebiče. Pokud  spotřebič získá do užívání jiný vlastník , je potřeba 
ho předat i s tímto návodem. 

• Daný spotřebič má celkem složitou konstrukci a jeho bezvadné fungování závisí v rozhodující míře na správné instalaci , 
správných provozních podmínkách a na pravidelném servisu a údržbě. 

• Pro spotřebiče typu C je zásadní ,aby byla správně provedená instalace přívodu vzduchu  pro spalování a odvod spalin, a 
to v souladu s technickými podmínkami a  ustanoveními  bodu 3.6. tohoto návodu. 

• Přívod vzduchu  a odvod spalin musí  slňovat podmínky těsnosti , netěsné spoje , a to zvláště u odvodu spalin, 
• mohou způsobit zanesení vnitřích prostor  spotřebiče kondenzátem. Za škody , vzniklé na spotřebiči z tohoto důvodu, 

nenese výrobce ani prodejce jakoukoliv odpovědnost 
• Instalaci , uvedení do provozu a případné servisní opravy svěřte oprávněné odborné firmě či odborně vyškolenému 

sevisnímu pracovníkovi. 
• Instalace a uvedení spotřebiče do provozu jsou možné TEPRVE PO skončení stavebních prací v prostorech , kde má být 

spotřebič umístěn. Nelze jej instalovat , pokud v daném prostoru nejsou ukončeny stavební práce. 
• |Při instalaci přívodů vody a plynu do spotřebiče doporučujeme  na dané přívody umístit  vhodné filtrační prvky , které však 

nejsou součástí příslušenství tohoto spotřebiče.  
• Spotřebič mohou obsluhovat POUZE dospělé osoby. 
• |není dovoleno provádět na spotřebičí žádné úpravy  konstrukčních prvků či mechanismů , ani nepřípustně manuipulovat s 

ovládacími prvky spotřebiče. 
• Jsou zakázány jakékoliv úpravy na přívodných či odvodných otvorech , které by zmenšovaly jejich průměr a tím i potřebné 

funkční vlastnosti. Je dále zakázáno uchovávat v blízkosti spotřebiče lehce vznítitelné látky , látky agresibní a látky 
způsobující korozi. 

• Je rovněž přísně zakázáno na spotřebičích , jejich  přívodech či odvodech a v jejich blízkosti  umísťovat či sušit jakékoliv 
předměty , především však lehce vznítitelné látky. 

• Odborné servisní a údržbové práce mohou být  realizovány pouze  oprávněnou firmou či oprávněným odborným 
pracovníkem. 

• Nerespektování instrukcí ,uvedených v návodu , či jejich opomíjení ze strany pracovníků ,provádějících instalaci spotřebiče 
a ze strany uživatele , nemohou být předmětem zrušení záruky a jejích podmínek. 

• Použitý a amortizovaný spotřebič  však obsuje mnoho ještě plnohodnotných materiálů , které mohou být znovu 
použity.Demontovaný spotřebič odevzdejte na schváleném místě pro elektroodpad 

 

Výrobce vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody ,způsobené nesprávnou instalací spotřebiče , jeho nesprávným 
používáním  či nerespektováním příslušných předpisů , nařízení a pokynů ,obsažených v návodu k obsluze daného 
spotřebiče. 

 

Ucítíte – li zápach plynu : 
 

1. Nepoužívajte libovolná elektrická zařízení , vyvolávající jiskření. 
2. Otevřete plně dveře a okna. 
3. Uzavři ihned hlavní přívod plynu. 
4. Zavolej službu Pohotovost-plyn. 
5. Pokud plyn uniká díky netěsnosti přípoje z tlakové nádoby , uzavři její manipulační ventil , lnádobu odpoj od 

plynového rozvodu a vynes ji mimo budovu. 
6. Pokud by tlaková nádoba  začala v místě netěsnosti hořet , zakryj hořící místo mokrou tkaninou a následně  

ochlazuj nádobu vodou , aby było možno uzavřít manipulční ventil nádoby. 
 

V případě vzniku provozního havarijního stavu na spotřebiči : 
 

1. Odpoj spotřebič od el. zdroje 

2. Uzavři přívod plynu do spotřebiče 

3. Uzavři přívod vody do spotřebiče 

4. V případě nebezpečí zamrznutí spotřebiče ,uzavři přívod vody do spotřebiče a vypusť ze spotřebiče vodu 

  
Ucítíte - li zápach spalin : 
 

1. Vypni spotřenič , uzavři přívod teplé vody a odpoj spotřebič od elektrické instalace. 
2. Otevři dveře a oakna a řádně vyvětrej. 
3. Po vyvětrání uved´spotřebič krátce do provozu a přesvědč se , zda zápach spalin pominul. Pokud ne , zavolej 

oprávněnou instalační firmu nebo oprávněného servisného pracovníka či kominíka pro prověření systému 
odvodu spalin ze spotřebiče. 
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2. POPIS VÝROBKU 

2.1  Technické charakteristiky 

• Elektronické zapalování s ionizační kontrolu plamene. 

• Elektronická lineární modulace výkonu hořáku ,umožňující udržování stálé nastavené teploty vody. 

• Udržování nastavené teploty vody se děje pomocí dvou   ovládacích prvků ( MIN ,MAX) 

• Kontrolu nastavené teploty vody ukazuje LED display. 

• Stupeň el. krytí spotřebiče  IPX4D umožňuje jeho instalaci přímo nad vanou ( v zóně 1) 

• Spotřebič má integrovanou pojistku proti přehrřátí výměníku tepla. 

• Nominální tlak pro instalaci přívodu vody je od 20 do 1000 kPa ( 0,2 až 10,0 bar ) 
 

Plynové průtokové ohřívače vody typu GT-19-03 AQUA COMFORT eco a  GT-24-03 AQUA COMFORT eco jsou vybaveny uzavřenou 

spalovací komorou , lze je tedy instalovat všude tam , kde není možné instalovat spotřebiče s otevřenou spalovací komorou , tedy při špatném 
tahu komína nebo jeho absenci pro odvod spalin. 
Spotřebiče jsou konstruovány a vyrobeny na základě nejnovějších technických poznatků a zkušeností , které zaručují jejich dlouhodobý, 
bezpečný, bezporuchový a efektivní provoz a uživatelský komfort. 
Kombinovaná plynová a vodní armatura ohřívače ,jakož i  řídící elektronická jednotka regulace  jeho výkonu ,zajišťují udržení nastavené 
teploty odebírané vody.Teplotu lze kontrolovat na LED displeji spotřebiče. 
Uvedení spotřebiče do činnosti ( zapálení hlavního hořáku) se děje automaticky otevřením kohoutku teplé vody pomocí elektronického 
zapalování. Ukončení provozu se opět děje prostým uzavřením kohoutku teplé vody. Výhodou tohoto způsobu aktivace provozu spotřebiče je 
malé množství vody ( ca. 2 dm3/min) a také lineární regulace výkonu spotřebiče a tedy i nastavené teploty vody. 
Každý průtokový ohřívač je výrobně nstaven jen na JEDEN druh plynu , např. 2H-G20-20mbar  a je tedy možno ho provozovat POUZE na 
tento druh plynu ! 
Typ spotřebiče ,  druh plynu a připojovací tlak , na který je  spotřebič výrobně nastaven , je uveden na obalu spotřebiče ,v návodě na obsluhu 
a tabulce . 
 

Změnu nastavení spotřebiče na jiný druh plynu může v souladu s bodem 5 vykonat pouze oprávněná servisní firma nebo 
oprávněný servisní pracovník. 
 

2.2  Konstrukce a technické údaje 
 

2.2.1 Hlavní konstrukční prvky ohřívače 
 

 
 

 

4                       6 
 

1. Hlavní hořák                                          
2. Plyn.armatura 

3. Výměník tepla 

4. Řídící jednotka 

5. Jiskřič 

6. Panel říd. jednotky 

7. Ventilátor 
8. Sensor průtoku vody 

9. Sensor rozdílu tlaků - tlakostat 
10. Sensor NTC 

11. Omezovač teploty jako pojistka 
přehřátí výměníku tepla 

 
12. Ohebná hadice 

 

 

 obr. 2.2.1.1. Hlavní skupiny spotřebiče 
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2.2.2 Technické údaje  

Parametr  Jednotka  Veličina 

Technické parametry 

Typ ohřívače  GT-19-03 GT-24-03 

Nominální tepelný výkon 

kW 

2H-G20, 3P-G31 

19,2 24,5 
3B/P-G30, 3B-G30 

19,2 23,1 

Tepelná účinnost % 91 89 

Nominální tepelný příkon 

kW 

2H-G20, 3P-G31 

21,1 27,5 
3B/P-G30, 3B-G30 

21,1 26,0 

Minimální tepelný příkon kW 6,7 7,4 

Účinnost při min. tepelném příkonu % 93 93 

Minimální tepelný příkon kW 7,2 8,0 

Nominální kinetický tlak plynu před spotřebičem - plyn:        
2H-G20 
3P-G31 

3B/P-G30 

kPa 
(mbar) 

 
2,0 (20) 
3,7 (37)  
3,0 (30) 

Nominální spotřeba plynu1) v hlavním hořáku - plyn 

2H-G20                                                                                                                              
3P-G31 

3B/P-G30 

 
m3/h 

kg/h 

kg/h  

 
2,30 

1,71 

1,69 

 
2,85 

2,12 

2,09 
1) spotřeba všech typů plynu je udávaná k těmto podmínkám ( 150C, tlak 1013 mbar) při  správné funkci ohřívače  

Pracovní tlak vody kPa (bar) 20-1000 (0,2-10)  

Rozsah průtoku vody dm3/min 2-11 2-14 

Rozsah nastavené teploty vody 0C 35 - 60  

Hmotnostní průtok spalin g/sek 17 19 

Teplota spalin při max. výkonu ohřívače měřená v odtahové rouře 1 
m vysoko od připojení odtahu 

 

175 190 

Hlučnost spotřebiče LWA dB 53 53 

Elektrické parametry 

Max příkon W 30 

Napětí V 230 

Stupeń el. krytí  IPX4D  

Instalační rozměry 

Rozměry ohřívače:              výška / šířka / hloubka mm 621 / 366 / 224 

Hmotnost ohřívače kg 17,5 18,5 

Rozmístění připojovacích koncovek mm obr. 3.3.2 

Připojení plynu cale G ½ 

Připojení studené vody cale G ½ 

Připojení teplé vody cale G ½  

Připojení na odtah spalin 

(kap. 3.6 a tab. 7.1) 
mm Ø60/ Ø100 nebo Ø80/ Ø125  

nebo Ø80x Ø80 

 
2.3 Bezpoečnostní výbava spotřebiče 
 

• Zabezpečení proti úniku plynu Průtokové zapezpečení na ionizačním sensoru plamene automaticky uzavírá přívod plynu do hořáku v 
případě jeho zhasnutí 

• Pojistka přehřátí výměníku tepla -omezovač teploty ( 11) se uvádí automaticky v činnost tehdy , když voda ve výměníku přesáhne 95 oC,  
a současně uzavírá přívod plynu do spotřebiče 

• Pojistka spalinového ústrojí , tj. kontrola funkce ventilátoru je zabezpečena skupinou sensorů (9) spojených s řídící jednotkou spotřebiče. 
Dochází li k nepravidelným rozdílům tůlaku mezi tlakem atmosférickým a tlaky při odvodu spalin , nebo je absence potřebného tlaku pro 
odtah spalin , sensory zabezpečí automatické uzavření přívodu plynu do ohřívače. 

 

 

Jakékoliv změnny na konstrukci a zabezpečovacích prvcích  spotřebiče jsou nepřípistné 
 
Pro ochranu výměníku tepla před poškozením v důsledku jeho zamrznutí je v ohřívači použita protimrazová ochrana.  
Ochrana proti zamrznutí je  naprogramována pomocí  řídicího algoritmu v ovládací jednotce ohřívače. Níže je uveden popis algoritmu:  

• Pokud je  snímačem NTC pro teplou užitkovou vodu zjištěna teplota 5° C, hlavní hořák  se zapne na dobu 5 sekund. 

• po této době se v místě  snímače NTC  zvýší teplota vody nejvýše o 35 K  

• pokud je poté snímačem NTC znovu detekována teplota 5° C, hořák  se opět zapálí na dobu 5 sekund  

• výše uvedená  činnost je opakována v intervalech ne kratších než 15 minut.  
• POZNÁMKA: výše uvedená protimrazová ochrana zabraňuje poškození pouze výměníku tepla vlivem zamrznutí 

 

3.  INSTALACE SPOTŘEBIČE 
Instalci spotřebiče může provádět pouze oprávněná firma. Uvedení do provozu může provést pouze autorizovaný sevis společnosti 
KVART-CZ, s.r.o. 
 

Umístění ohřívače, připojení na rozvod vody, plynu a napojení na odvod spalin musí být v souladu s platnými normami, předpisy 

a s ustanoveními tohoto návodu. 
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POZOR  

• Prvky indstalace , filtry a kohouty , jakož i instalace odtahu spalin nejsou součástí spotřebiče. 
 

3.1  Nejdůležitější instalační pokyny 
 
 

3.1.1  Umístění 
 

• Spotřebič neinstalujte nad zdrojem tepelného působení , např. nad plynovým či elektrickým sporákem atd. 

• Spotřebič neinstalujte v místnostech , kde hrozí pokles teploty pod 0oC . pro případ možného zamrznutí spotřebiče ho odpojte od přívodu 
vody a vypusťe vodu , která se v něm nachází. 

• V prostoru , kde bude spotřebič umístěn nikdy neukládejte ředidla , barvy , laky a lehce vznítitelné prostředky a materiály a dále prostředky 
vyvolávající korozi. 

• Při umístění spotřebiče v koupelně v blízkosti vany , nebo v blízkosti sprchy s vaničkou musí být splněny požadavky ČSN 33 2000-7-701. 
 

Spotřebič , popsaný v tomto návodu má stupeň el. Krytí  IPX4D , zesílený ochranou  spotřebiče obestavěním.Měl by být umístěn v zóně 2 či 
dále- viz obr.3.1.1.1, 3.1.1.2. Neměl by být umístěn v zóně 1. 
 

V zóně 1 je možno spotřebič umístit pouze s úpevným elektrickým připojením v souladu s ČSN 33 2000-7-701. 
 

22
5 

cm

Zóna 0
Zóna 1

60 cm

Zóna 2Zóna 1

 

22
5 

cm

60 cm

Zóna 0

Zóna 2Zóna 1

 
Obr.3.1.1.1 Boční pohled - vana Obr.3.1.1.2 Boční pohled - sprcha s vaničkou 

 
3.1.2  Elektrická instalace 
 

Ohřívač je konstruován jako zařízení třídy I a je určený pro napájení z jednofázové elektrické sítě o jmenovitém napětí 230 V / 50 Hz. Ohřívač 
vybavený pohyblivým přívodem s vidlicí musí být připojen do pevné zásuvky, provedené dle ČSN 33 2000-4-41, musí mít vždy ochranný kolík 
spojený s vodičem PE, nebo PEN. Je zakázáno používání rozdvojek a prodlužovacích kabelů! 
V případě zapojení spotřebiče na trvalo do sítě musí být zapojení provedeno přes rozvodnou krabici.  
Krabice musí být vybavena přepě´tovou ochranou odpovídajícího stupně.. 
Elektrická instalace přes rozvodnou krabici musí umožnit odpojení spotřeniče od zdroje napětí. 
Pro zapojení instalace do rozvodné krabice ce je  třeba: 
- zajisit potřebnou délku vodiče pro zapojení do rozvodné krabice 

- odstranit potřebnou část izolace vodiče 

- naletovat či nalisovat na vodiče odpovídající koncovky pro připojení vodiče do krabice 

Takto připravené vodiče připojit do rozvodné krabice dle schématu. 

 
Barvy vodičů :   L- hnědý   N – modrý ;   PE – žluto-zelený 

 

 
Elektrický obvod pro připojení ohřívače v prostorách s vanou nebo sprchou musí být vybaven proudovým chráničem s vypínacím residuálním 
proudem nepřesahujícím hodnotu 30 mA. 
 
 

3.1.3 Instalace připojení plynu 
 

 

• Při instalaci připojení plynu je třeba do přívodu plynu jak nejblíže spotřebiči instalovat kohout pro uzavření přívodu plynu. 
• Pro stálou instalaci spotřebiče doporučujeme  provéstb přívod plynu ocelovými nebo měděnými trubkami ,určenými pro tuto instalaci , 

případně elastickými ocelovými trubkami. 
• Při instalaci připojení na propan butan je potřeba  použít elestickou trubku pro PB , o délce min. 3m a snášející pracovní tlak min 300 kPa , 

odolné vůči mechanickému poškození a teplotě 60 C.Ppřipojení pak musí být provedeno přes regulátor tlaku , umožńující redukci tlaku na  
• p = 3,7 kPa.  

kabel el. instalace 

 
Kabel el.zdroje 

 

spojovací skříňka 
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3.2  Prvotní úkony před montáží ohřívače 
 
• Vyjměte ohřívač z obalu 

• Odšroubujte dva šrouby a sejměte spodní kryt.  
• Z předního krytu odstraňte zajištění, odpojte ovládací panel od západek a 

zatáhněte jej dopředu (obr. 3.2.1.).  
• Odpojte kabel od ovládacího panelu.  
• Vyšroubujte dva šrouby.  
• Sejměte přední kryt  
• Odstraňte krytky z připojovacích trubek plynu a vody  
 
Před zahájením instalačních prací zkontrolujte:  
• Zda je spotřebič od výrobce  nastaven na druh plynu ,který se nachází v 

dané rozvodné síti. Typ plynu, kterému byl ohřívač přizpůsoben, je 
uveden na obalu, návodu k obsluze a na typovém štítku.  

• Zda je přívod vody  náležitě propláchnutý a prostý nánosu rzi , písku , či 
jiných pevných nečistot , které by mohly znemožnit  bezchybnou funkci 
spotřebiče , např. zvýšením odporu při průtoku vody. 

  

 
 

obr.  3.2.1. Demontáž předního krytu 

 Z důvodu elektrické bezpečnosti  musí být ohřívač používán s instalovaným spodním krytem, poz. X) Obr. 3.2.1. 
 

 
3.3  Umístění spotřebiče 

 
Maximální teplota povrchu spotřebiče při činnosti je  85˚C a není tedy 
třeba používat zvláštních ochranných prvků ve smyslu jeho možného 
kontaktu s lehce vznítitelnými stavebními a konstrukčními materiály.  
při umístění spotřebiče do nábytkové sestavy je potřeba  dodržet 
jeho minimální vzdálenost od jednotlivých částí nábytku jak je  
zobrazeno na obr. 3.3.1.  
Při trvalém umístění spotřebiče na stěnu pomocí 
háčků,zamontovaných do stěny je potřeva použít k jeho zavěšení 
dva otvory , které se nachází v zadní stěně spotřebiče. 

 
 

obr. 3.3.1. Montážní vzdálenosti  pro správné umístění  spotřebiče 
 

6
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120

366

150

48
GT-24-03
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A – připojení plynu 

B – přívod studené vody 

C – výstup teplé vody 

D – přívod vzduch- odvod spalin 

E – přívod vzduchu pro spalování 
 

Elestická hadice 

120

G1/2

G
1/
2

 
 
 
 
 
 

obr. 3.3.2  Základní instalační rozměry (w mm) 
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3.4  Připojení plynu 

Připojení je zobrazeno na obr. 3.3.2. Rozměr přip. závitu G1/2. 
 

Před přívodem plynu do spotřebiče je nutno namontovat kohout pro rychlé  uzavření přívodu plynu , za kohout pak plynový 
filtr. Montáž filtru není pro správný a bezporuchový chod spotřebiče a hořáku nezbytná , ale je v každém ohledu 
doporučená. Plynový filtr není součástí standartního vybavení spotřebiče. 
 
3.5  Připojení vody 
Připojení je zobrazeno na obr. 3.3.2. Rozměr přip. závitu G1/2. Před přívodem vody do spotřebiče je nutno namontovat kohout pro rychlé  
uzavření přívodu vody.  
Pro připojení vody do spotřebiče  použijte elastickou hadici , která je součástí příslušenství spotřebiče. 
 

Proti znečištění přívodu vody usazeninami či jinými pevnými částicemi  , a tím pro zabezpečení jeho bezporuchové , 
spolehlivé a dlohofobé funkce , doporučujeme nainstalovat na vstupním přívodu vody filtr. Tento však není součástí 
standartního příslušenství spotřebiče. 
 

 

3.6  Připojení na komín 
 

Ohřívače  typu GT-19-03 AQUA COMFORT eco a GT-24-03 AQUA COMFORT eco jsou klasifikovány z hlediska odvodu spalin 

a přívodu spalovacího vzduchu jako zarízení typu C nebo B, kde: 
• Typ C – je zařízení, ve kterém je spalinový systém (přívod vzduchu, spalovací komora, výměník tepla a odvod spalin) oddělen 

(utěsněn) od prostoru, ve kterém je spotřebič umístěn. 
- C12 – zařízení určené k horizontálnímu napojení na vzducho-spalinový systém, který současně dodává vzduch do hořáku a odvádí 

spaliny ven přes otvory, které jsou soustředné (koaxiální), nebo umístěné dostatečně blízko (dělený systém 80x80) tak, aby na ně 
neměly vliv povětrnostní podmínky.  
- C32 – zařízení určené k vertikálnímu napojení na vzducho-spalinový systém, který přivádí spalovací vzduch a odvádí spaliny otvory, které 

jsou buď soustředné nebo dostatečně blízko (dělený systém 80x80), takže na ně nepůsobí povětrnostní podmínky.  
- C42 – zařízení připojené děleným potrubím ke společnému systému odvodu spalin určeného pro více než jedno zařízení. Tento společný 
systém se skládá ze dvou potrubí připojených ke společnému výstupu / vstupu, která současně dodávají spalovací vzduch a odvádějí 

spaliny ven přes otvory, které jsou  dostatečně blízko (dělený systém 80x80), takže podmínky větru na ně nemají vliv. 
- C52 – zařízení určené k  napojení na samostatná potrubí děleného systému, která dodávají spalovací vzduch a odvádějí produkty. 
spalování. Tato potrubí mohou končit v místech s různými tlaky. 
- C62 – zařízení je určeno pro připojení k samostatně schválenému a prodávanému vzducho-spalinového systému.  
- C82 – zařízení připojené spalinovým potrubím k jednoduchému nebo společnému systému odvodu spalin komínovým průduchem. 
Komínový systém se skládá z komínového průduchu s přirozeným tahem, který odvádí spaliny. Zařízení je připojeno potrubím pro přívod 
spalovacího vzduchu z vnějšku budovy. 
- C92 – zařízení napojené na  komínové těleso, zajišťující přívod vzduchu pro spalování a odvod spalin Připojení současně dodává čerstvý 

vzduch do hořáku a odvádí spaliny ven otvory, které jsou soustředné nebo dostatečně blízko (dělený systém 80x80), takže na ně 
nepůsobí povětrnostní podmínky.  
 

• Typ B – zařízení napojené k potrubí odvodu spalin, které odvádí produkty spalování mimo místnost, ve které je zařízení 
nainstalováno. Spalovací vzduch je přiváděn z místnosti, ve které je spotřebič umístěn. 
- B22 – zařízení určené k napojení na odvodu spalin, který odvádí produkty spalování ven z místnosti, ve které je zařízení nainstalováno. 
Spalovací vzduch je přiváděn z místnosti, ve které je spotřebič umístěn. 
- B32 – zařízení je navrženo pro připojení ke společnému potrubnímu systému. Tento běžný potrubní systém se skládá z jediného komínu s 
přirozeným tahem. Všechny tlakové části zařízení obsahující spaliny jsou zcela obklopeny částmi zařízení dodávajícími spalovací vzduch. 
Spalovací vzduch je přiváděn koaxiálním potrubím, které obklopuje kouřovod. Vzduch vstupuje otvory vytvořenými pro tento účel v plášti 
trubky. 
- B52 – zařízení, určené pro připojení na kouřovod s funkcí komína. Spalovací vzduch je přiváděn z místnosti, ve které je spotřebič 
umístěn. 

 

Způsoby připojení spotřebičů typu C na spalinový systém jsou  zobrazeny na obrázcích 3.6.. 
Způsoby připojení spotřebiče typu C o příkonu 19,2 kW na centrální komín v domech s větším množstvím bytových jednotek je 
popsáno samostatně. 
V tomto případě může spalinové přippjení pozůstávat z : 
- jednotlivých spalinových připojení na centrální komín s průměrem spalinové trubky 120 mm , systém může zahrnovat až 4 
připojení 
- centrálníého spalinového odtahu o průměru 140 /200 mm ,umožnujícího až 5 dílčích komínových připojení 
 
Pro dosažení bezchybné a správné odathové funkce spalinového systému je nutno dodržet správné rozměry odtahových trubek , tj. 
jejich průměr a délku. Délka odtahu je pak stanovena v závislosti na dalších rozměrech v níže zobrazené tabulce. 
 
Tabulka 3.6.1 

Typ spotřebiče 

Koaxiální odvod spalin Dělený odvod spalin 

60/100 80/125 80x80 

Délka  komínového odtahu 

H 

GT-19-03 9 m 13 m 26 m 

GT-24-03 9 m 13 m 26 m 
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Tabulka ukazuje odpor průtoku spalin na jednotlivých kolenech v závislosti na sklonu trubky a  s ním související max. délku 
trubek. 
Tabulka 3.6.2 

Zmenšení maximální délky vzducho-spalinového systému v závislosti na použití kolen 

Koleno 15° Koleno 45° Koleno 90° 

0.25 m 0.5 m 1 m 
 

 
Pro zajištění správného provozu ohřívače je nutné přivádět do spalovací komory optimální množstvím vzduchu. Přívod vzduchu je 
regulován nastavením příslušné korekce rychlosti ventilátoru v nastavení (parametr r7). Postup změny parametru je popsán v bodě 5.2. 
Hodnota korekce otáček ventilátoru závisí na délce systému spalin a je uvedena v následující tabulce.  
 

Tabulka 3.6.3 

Typ vzducho-
spalinového 

systému 
Hodnoty korekce v závislosti na typu a délce vzducho-spalinového systému 

 

Délka systému vzduch 
/ spaliny  [m] 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Korekce (parametr r7) 01 02 03 04 05 06 07 08  

80/125 

Délka systému vzduch 
/ spaliny  [m] 

2 4 5 7 9 11 12 13  

Korekce (parametr r7) 01 01 01 01 01 01 01 01 
 
 

x 

Délka systému vzduch 
/ spaliny  [m] 

3 7 10 13 16 20 23 26  

Korekce (parametr r7) 01 01 01 01 01 01 01 01 
 

 
 

 

 
Připojení spotřebiče na odtahový spalinový systém a montáž tohoto systému musí vždy vykazovat plnou těsnost  jeho spojů. 
Dále pak musí být každý takový systému chráněn proti působení povětrnostních a jiných vnějších vlivů. 

 
 
POZOR : 
Před vlastním připojením spotřebiče na odtahový spalinový systém odstrańte z ventilátoru  krytku ( clonu). 

 
 
3.6.1. Vodorovná instalace odtahu spalin přes ze´d nebo přes střechu 

 

 
Zařízení typu C12 

 

L

60/  100
80/  125

3°

 

L

6
0
/ 
 1

0
0

8
0
/ 
 1

2
5

3°

 
H = L + 1m (ztráta v lokti nebo tee) 

 
obr. 3.6.1.1 

Pozor: Trubku odtahu spalin instalujte pod úhlem sklonu 3o    -viz obr.3.6.1.1. , případná deštová voda nazatékala do vlastního spotřebiče ,a 
mohla odtéci z trubky před jejím zaústěním do budovy. 
V případě zabezpečení patřičného sklonu trubky není zapotřebí jiné dodatečné ochrany trubky proti vniknutí vody.  
Hadice odvádějící kondenzát musí být zaústěna do vhodného odvodního systému . 
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3.6.2  Svislé provedení přívodu vzduch a odtahu spalin přes střechu 

Zařízení typu C32 

 H
 =

 L

60/  100
80/  125

 

1L

2
L

6
0
/ 
 1

0
0

8
0
/ 
 1

2
5

 
H = L H = L1 + L2 +(1m (ztráta na kolenu) + 1m (ztráta na kolenech)) 

obr. 3.6.2.1 obr. 3.6.2.2 

Pozor : Hadice odvádějící kondenzát musí být zaústěna do vhodného odvodního systemu. 

 
3.6.3.  Provedení přívodu vzduchu a odvodu spalin dvěma samostatnými trubkami 
 

Pro toto provedení je potřebné : 

• Sejmout kryt v horní části spalovací komory – uvolnit prostor pro připojení odtahu spalin, 

• zachovat  stávající těsnění, 

• v místě připojení odtahu spalin ve spotřebiči namontovat adaptér 80/80 (tab. 7.1) a utěsnit spoj daným těsněním, 

• dále přimontovat adaptér 60/80 (tab. 7.1) a nasunout jeho dolní část na odpovídající část ventilátoru a spoje utěsnit těsněním 
č.,0690.00.00.06. 

Zařízení typu C52 
 

80

2
L

1L

 

 

m
in

 1
4
0

 

H  = L1 + L2 + 1m (ztráta na kolenu) Hmax = L1 + L2+L3 + (1m+1m+1m) (ztráta na kolenech) 

obr. 3.6.3.1 obr. 3.6.3.2 

Pozor: Trubku odtahu spalin instalujte pod úhlem sklonu 3o    -viz obr.3.6.4.1 a 3.6.4.2. ,tak aby případná deštová voda nazatékala do 

vlastního spotřebiče ,a mohla odtéci z trubky před jejím zaústěním do budovy. Hadice odvádějící kondenzát musí být zaústěna do 

vhodného odvodního systému . 

. 
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3.6.4  Spalinový systém se skládá z jediného komínového průduchu s přirozeným tahem, druhý kanál zajišťuje 
přívod spalovacího vzduchu zvenčí budovy 
 
Zařízení typu C82 

m
in

 1
4
0

 

H = L1 + L2+L3 + (1m+1m) (strata na kolankach) 

obr. 3.6.4.1 

 
3.6.5 Napojení na  komínové těleso, zajišťující přívod vzduchu pro spalování a odvod spalin 

 
Zařízení typu C92 

min 140

min 140

m
in

 1
4
0

2
L

L 1

60
80

60
80

 
H = L1 + L2 +(1m (ztráta na kolenu) + 1m (ztráta na kolenech) ) 

obr. 3.6.5.1 
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4.  PROVOZ SPOTŘEBIČE 
 

4.1  Příprava  na prvotní uvedení do provozu 

Před vlastním uvedení m spotřebiče doi provozu je zapotřebí : 
•  připravit vodoinstalaci tak , aby po otevření kohoutku teplé vody voda tekla 

• zapojit spotřebič na zdroj napětí ( na panelu řídící jednotky svítí červená kontrolka) 
• Otevřít přívod plynu do spotřebiče ( u PB otevřít uzávěr na tlkové nádobě  s PB) 
 

4.2  Uvededení do provozu 

Nastavit pomocí tlačítek „MIN” a „MAX” ( obr. 4.3.1.) požadovanou teplotu teplé vody. Po otevření kohoutku teplé vody se spotřebič 
automaticky uvede do činnosti a provozu. 
 

Při prvotním uvedení spotřebiče do provozu je nutno ovzdušnit plynovou armaturu a plynové vedení. 
V souvislosti se skutečností , že při prvotním uvádění spotřebiče do provozu nezůstává na hořáku zapálený plyn ,aktivizuje se průtoková 
pojistka na ionizační kontrolce plamene a dojde  na dobu 30 sekund k uzavření přívodu plynu do spotřebiče ( na panelu signalizace poruch se 
obejví trvale nasvícený kód E1 , signalizující provozní poruchu). Po uplynutí 30 sekund se obnoví provozní stav,Havarijní blokace přívodu 
plynu se projeví po 3 neúspěšných pokusech zapálení hořáku ( u ZP po dvou). Na panelu spotřebiče  opět svítí kód E1- tedy provozní 
porucha. Pro odstranění blokace přívodu plynu je potřebné uzavřít a opět otevřít kohoutek na baterii. Tuto proceduru musíme opakovat do 
odvzdušnění plynové armatury a plynového vedení. 
Spotřebič je pak připraven k vlastnímu provozu. 
Otevření kohoutku teplé vody na baterii vede k automatickému zapálení hlavního hořáku a k ohřevu teplé vody ve spotřebiči. 
Po uzavření kohoutku teplé vody dojde k uzavření přívodu plynu do hořáku a po uplynutí 15 sekund dojde k odstavení spořebiče a 
vypnutí ventilátoru nuceného odtahu spalin. 
 

4.3 Regulace teploty vody 
 

 

 

         obr.4.3.1  Regulační a funkční prvky 
 
Zhlediska regulace funkcí a činnosti je spotřebič vybaven armaturou , umožnújící zachování nastavené teploty vody na výtoku. Teplota vody 
se reguluje stiskem tlačítka „MIN” nabo „MAX” (obr. 4.3.1.). Světelný LED signál  ukazuje po dobu činnosti spotřebiče  vždy aktuální 
tepoltuvody na výtoku ze spotřebiče, tuto teplotu je možno nastavit v rpozmezí 35º÷60ºC. 
Spotřebič má ve skupinové části vodní armatury zamontovaný omezovač průtoku vody :  
– 11 l/min pro spotřebič typu GT-19-03 

–14 l/min pro spotřebič typu GT-24-03 

V případě kdy . 

• kohoutek baterie pro teplou vodu zůstal otevřený 

• je nastavená příliš vysoká teplota vody 

• je příliš nízká teplota vody,přitékající do spotřebiče 
(např. v zimním období) 

Může nastat situace , že spotřebič s ohledem na své 
výkonové parametry , tj. 
9,2 kW (275 kcal) nebo  24,2 kW (350 kcal)  nemůže 
zabezpečit nastavenou teplotu vody na výtoku. 
 
S ohledem na to , že minimální výkon spotřebiče je 
9,5 kW (136 kcal/min) , může reálná teplota vody při 
nízkých průtocích překročit nastavenou teplotu vody. 
Zobrazení korekce teploty vody  v závislosti 
namnožství, tak i teplotě vpdy přiváděné do 
spotřebiče je na obr. 4.3.3. 

 

 
 

obr.4.3.2 
  
 
 
 

Tlačítko snížení teploty 

Signalizace teploty vody LED 

 

Červená kontrolka - 
trvalé světlo signalizuje - 
aktivaci řídící jednotky 
(připojení spotřebiče na 
napětí) 

 
Tlačítko zvýšení teploty 

Omezovače 
průtoku vody 
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P –Tepelný výkon spořebiče           Q –průtok vody           TIN –teplota vody přiváděné         TOUT –wylotowejtepolta vody odváděné 

obr.4.3.3  
4.4 Diagnostika 
Dojde li při provozu spotřebiče k závadě , objevé se tato  rozsvícením příslušného kódu závady na panelu spotřrebiče.Kódy jsou označeny a 
seřazeny z hlediska závažnosti vady  pro bezpečnost provozu spotřebiče a tedy i uživatele . 
Rozsvěcování  kódů závad E1, E2, E3 i E6 přerušovaným způsobem signalizuje vyřazení spotřebiče ze stavu blokace. 
Blokaci spotřebiče je možno zrušit taktéž opětovným otevřením kohoutku vodovodní baterie.. 
Ppokud blokace provozu spotřebiče přetrvává je nutno zavolat k odstranění závady AUTORIZOVANÝ FIREMNÍ SERVIS. 
V případě poruchy se pokuste chybu ručně vymazat. Pokud se chyba vyskytne znovu, je nutný zásah autorizovaného servisu.  
Následující kroky jsou určené pouze pro autorizovaný servis.  Nepokoušejte se ohřívač opravovat sami.  

Kód 
poruchy 

Popis poruchy Příčina poruchy Odstranění púoruchy 

E1 

 

Ztráta plamene na hořáku 

Po ztrátě plamene následuje: 
uzavření plynového ventilu a 

přerušení pokusu o zapalování na 
30 sekund (kód E1 se zobrazuje 
nepřetržitým světlem; signalizuje 

havarijní závadu) . 
 

Po 30 sekundách systém restartuje 
zapalování  

- po 3 neúspěšných pokusech o 
zapálení zemního plynu (u LPG po 

2 pokusech) je nouzový provoz 
ohřívače zablokován  

- kód E1 se zobrazuje blikajícím 
světlem indikujícím vypnutí s 

blokováním.  
 

 

Zavřený uzávěr plynu Otevřít uzávěr plynu 

Ucpané plynové potrubí Vyčistit přívodní potrubí 

Zanesený plynový filtr Vyčistit, nebo vyměnit filtr 

Zanesený filtr plynu v plynovém kohoutu Vyměnit plynový kohout 

Odpojený kabel sestavy zapalovacích elektrod 
Připojit kabel elektrod  na 
zapalovací transformátor 

Poškozený kabel sestavy zapalovacích elektrod 
Opravit kabel, nebo vyměnit 

sestavu elektrod 

Znečištěná zapalovací elektroda 
Očistit elektrodu, nebo vyměnit 

sestavu elektrod 

Odpojený vodič snímání plamene sestavy 
elektrod 

Připojit vodič snímání plamene do 
ovládací jednotky 

Poškozený vodič snímání plamene sestavy 
elektrod 

Opravit vodič, nebo vyměnit 
sestavu elektrod 

Znečištěná  ionizační elektroda  
Očistit elektrodu, nebo vyměnit 

sestavu elektrod 

Znečištěná zemnící elektroda Vyčistit elektrodu 

Poškozená sestava elektrod Vyměnit sestavu elektrod 

Vadný zalovací transformátor Vyměnit zalovací transformátor 

Vadná cívka plynového ventilu Vyměnit plynový ventil 

E2 

Teplota vody ve výměníku tepla 
přesáhne 95 ° C.  

- dojde k rozpojení havarijního 
termostatu (omezovače teploty) a 

uzavření plynového ventilu 

- kód E2 se zobrazuje s blikajícím 
světlem indikujícím vypnutí s 

blokováním.  

Přerušený vodič omezovače teploty Vyměnit kabelový svazek 

Odpojený kabel omezovače teploty Připojit kabel k omezovači teploty 

Vadný omezovač teploty (zůstává rozpojený) Vyměnit omezovač teploty 

Zanesený výměník tepla (vodním kámenem) 
Vyčistit výměník tepla, nebo 

vyměnit 

Je nastavený příliš vysoký výkon ohřívače 
Nastavit tlak na plynovém ventilu 

podle tabulky 5.3  
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Kód 
poruchy Popis poruchy Příčina poruchy Odstranění púoruchy 

E3 

 

Neprůchodnost vzducho-
spalinového systému. 

pokud je při spuštění ohřívače 
tlakový rozdíl mezi přiváděným 

vzduchem a spalinami pod 
nastavenou hodnotou, pak:  
- neotevře se plynový  ventil 

- zobrazí se kód E3 

- systém čeká 15 sekund na 
odblokování vzducho-spalinového 

systému 

- pokud je vzducho-spalinový 
systém po 15 sekundách stále 

neprůchodný, ohřívač se vypne  s 
blokováním 

- kód E3 se zobrazuje blikajícím 
světlem 

Odpojený kabel od snímače diferenčního tlaku  
(manostatu spalin) 

Připojit kabel k manostatu spalin 

Přerušený kabel od snímače diferenčního tlaku  
(manostatu spalin) 

Vyměňit kabelový svazek  

Zanesený přívod vzduchu  
Zprůchodnit přívodní vzduchové 

potrubí  

Zanesený odvod spalin Zprůchodnit spalinové potrubí 

Porušené (netěsné) silikonové hadičky Vyměnit hadičky 

Rozpojené silikonové hadičky 
Připojte hadici spojující ventilátor 
se snímačem diferenčního tlaku a 
dávejte pozor na značky připojení  

Poškozená sonda (venturi) ventilátoru Vyměnit sondu 

Odpojený ovládací kabel ventilátoru Připojit kabel do ventilátoru 

Odpojený napájecí kabel ventilátoru Připojit kabel do ventilátoru 

Poškozený ovládací kabel ventilátoru  Vyměnit kabelový svazek 

Poškozený napájecí kabel ventilátoru  Vyměnit kabelový svazek 

Vadný snímač diferenčního tlaku  (manostat) Vyměnit manostat 

E4 

 

Porucha v obvodu snímače NTC 
teploty teplé vody.  

- ohřev vody je pozastaven 
uzavřením plynového ventilu   

- kód E4 se zobrazuje nepřetržitým 
světlem 

- ohřívač se automaticky 
odblokuje po odstranění příčiny 

poruchy.  

Odpojený kabel snimače NTC Připojit kabel do čidla NTC 

Poškozený kabel snimače NTC Vyměnit kabelový svazek 

Vadný snímač NTC Vyměnit čidlo NTC 

E6 

Porucha elektronického 
systému ovládací jednotky 

- Kód E6 se zobrazuje blikajícím 
světlem indikujícím vypnutí s 

blokováním.  

Poškozená ovládací jednotka Vyměnit ovládací jednotku 

E7 

Porucha v systému modulátoru 
plynového ventilu.  

- ohřívač pracuje s minimálním 
výkonem.  

- kód E7 se zobrazuje nepřetržitým 
světlem  

- po odstranění příčiny poruchy se 
ohřívač vrátí do normálního 

provozu  

Odpojená zástrčka  modulátoru na plynovém 
ventilu  

Připojit kabel k modulátoru   

Přerušený vodič k modulátoru  na plynovém 
ventilu  

Vyměňit kabelový svazek  

Vadný modulátor  na plynovém ventilu  Vyměnit plynový ventil 

 
4.5  Spotřebič mimo provoz 
V případě delšího přerušení provozu spotřebiče je potřeba tento odpojit od elektroinstalace a uzavřít přívod plynu do spotřebiče , pro 
případ PB pak uzavřít uzávěr na tlakové láhvi.  
Pokud by vznikla možnost poklesu teploty v místnosti , kde je spotřebič umístěn , pod 0 C . je potřebné ze spotřebiče vypustit vodu. 
Pro tento případ je potřeba uzavřít přívod studené vody , odpojit přívod této vody na vlastním spotřebiči  a otevřít kohoutek teplé vody na 
baterii. 
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5.  PŘESTAVBA NA JINÝ DRUH PLYNU 

 

 

Přestavbu na jiný druh plynu může provádět výlučně  
AUTORIZOVANÝ FIREMNÍ SERVIS. 

POZOR ! 
Dodaný spotřebič je od výrobce nastavený na plyn , uvedený na typovém štítku spotřebiče. Pokud by  spotřebič měk být  
připojen na jiný druh plynu  , než na jaký był výrobcem nastaven , je potřebné se přesvědčit , na jaký druh plynu je možno 
spotřebič přestavět. 

 

 
Druhy plynu , na které je možno spotřebič přestavět , jsou uvedeny v tabulce : 
 

II2H3P; II2H3B/P - což znamená, že je určen ke spalování plynů ze dvou rodin 
 

Třída plynu Skupina plynu Druh plynu 

druhá 

 
H – zemní plyn G20 

třetí 
 

B/P - propanm-butan 

P - propan 

G30 

G31 
 

 
Přestavba na jiný druh plynu znamená : 

• výměnu podskupiny směšovače 

• nastavení řídící jednotky na jiný druh plynu 

• přenastavení regulace minimálního a maximálního tlaku plynu v hořáku 

• regulaci startovacího výkonu spotřebiče na řídící jednotce 

• zkoušku těsnosti 
 

5.1. Výměna podskupiny směšovače 

Typ 
spotřebiče 

Název plynu 
č.obr.kolektor

u 

Označení 
kolektoru 

GT-19-03 

2H-G20-20mbar 3823.01.02.00 473.1041.02 

3B/P-G30-30mbar 
3824.01.02.00 473.1041.06 

3P-G31-37mbar 

GT-24-03 

2H-G20-20mbar 3833.01.02.00 473.1102.02 

3B/P-G30-30mbar 
3834.01.02.00 473.1102.04 

3P-G31-37mbar 
 

 

 
5.2. Změna parametrů činnosti řídící jednotky 
V případě změny druhu plynu je zapotřebí změnit  nastavení parametrů  řídící jednotky následovně 

• odpojit spotřebič od el. zdroje; 
• obnovit připojení spotřebiče na  el. zdroj; 
• v průběhu 20 sec od obnovení připojení spotřebiče na el. zdroj stisknout a podržet 5 sec tlačítka MIN a MAX”; 
• na panelu se rozsvítí kód „r1”; 
• uvolnit tlačítak „MIN” a „MAX”; 
• 2x stisknout tlačítko MAX a zvolit parametr „r3”; 

•  stiskem tlačítka MI  pro zem ní plyn MIN potvrdit danou volbu a na panelu se rozsvítí aktuální hodnota parametru;; 
 - zemní plyn 

 - LPG 
 

• pro modifikaci zvoleného parametru je potřeba stisknout tlačítko „MAX”.; 

• potvrdit volbu stiskem tlačítka „MIN”; 

• Při  ukončení procesu programování stiskněte tlačítko MAX a zvolte parametr ”En” ,volbu potvr´dte stiskem talčítka „MIN”. 
 
 

Dostupné parametry: 

parametr rozsah změn 
tovární nastavení 

2H 3P 3B/P 

r1 – stratovací výkon 0 ÷ 99 30 12 15 

r2 – max. výkon 0 ÷ 99 99 

r3 – druh plynu 00 lub 01  00 01 01 

r4 – minimální rychlost ventilátoru 10 ÷ r5 [*100 ot/min]) 12 10 

r5 – max. rychlost ventilátoru r4 ÷ 40 [*100 ot/min] 35 32 35 

r6 – počáteční rychlost ventilátoru r4 ÷ 40 [*100 ot/min] 12 10 12 

r7 – délka komína 01 ÷ 08 Dle tabulky 3.6.3 

r8 – typ ohřívače 00 nebo 01 00 pro typ GT-19-03  nebo  01 pro typ GT-24-03 
 

 

0 0 

0 1 
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5.3. Regulace minimálního a maximálního tlaku plynu na modulátoru 
 
Veškeré regulace musí být provedeny na základě údajů dle tab. 3.je  
potřeba prověřit vstupní a výstupní tlak plynu na základě bodů kontroly tlaku 
plynové sestavy. 
• Po opuštění funkce programování řídící jednotky- stiskem tlačítka MAX 

,nastavte  teplotu vody na nejvyšší hodnotu =  60 C. 
• sejmi z cívky modulátoru plynového ventilu kryt  „k”  
• posuńte o púůl obrátky závitovou záslepku na měřící kontrolce 

výstupního tlaku plynu „P OUT”; 
• Na tuto měřící kontrolku připojte měříč tlaku plynu 

 
REGULACE MAX. TLAKU V HOŘÁKU 

• prověřit zda jsou všechny přívody funkční a těsné 

• uvést spotřebič do provozu a zafixovat max.průtok vody 

• Plochým stranovým klíčem otáčejte šroubem „B”  podle údajů tab. 3 pro 
dosažení nastavení max. tlaku plynu v hořáku. Otáčením šroubu ve 
směru hodinových ručiček se dosáhne max. tlaku plynu  na výstupu. 

 
REGULACE MINIMÁLNÍHO TLAKU V HOŘÁKU 

• odpojit přívody cívky modulátoru „z”; 
• zprovoznit spotřebič 

• Aby ne došlo ke změně již dříve nastaveného maximálního tlaku v 
hořáku , je potřebí tento tlak zafixovat pomocí plochého klíče na šroubu 
„B”. Pomocí šroubováku nastavíme na šroubu „A” dle tabulky 3 mi 
nimální tlak pynu v hořáku.Otáčením šroubu ve směru hodinových 
ručiček se dosáhne max. tlaku plynu  na výstupu. 

• Po provedení regulace je potřeba připojit přívody cívky modulátoru z”. 
 
Po ukončení regulace je potřeba provést tyto činnosti : 
• prověřit min. a max. hodnoty tlaků , v případě potřeby provést regulaci 

znovu. 
• namontovat kryt k”; 
• vytvořit nirobarvou plombu na krytu „k”  ,tak aby nebylo možné sejmout 

kryt znovu bez poškození plomby. 
• prověřit správnost a funkčnost přívodů cívky  modulátoru 

• prověřit a dokonale utěsnit kontrolní body tlaku dotzáhnutím závitové 
záslepky na plynové sestavě. 

• nastavit na řídícím panelu teplotu vody  podle potřeb uživatele 

Tabulka 5.3 

Plyn 

Tlak plynu v hořáku 

GT-19-03 GT-24-03 

Min 

[Pa] 
Max 

[Pa] 
Min 

[Pa] 
Max 

[Pa] 

2H-G20 20 mbar 40 1120 50 1200 

3B/P –G30 30 mbar 150 1460 160 1560 

3P-G31 37 mbar 250 2490 270 2670 

A

B
k

z

"P.OUT" "P.IN"

A

B

 

5.4. Regulace startovacího výkonu  
 
V případě expolozivního zapalování plynu ve spotřebiči či v případě absence zapalování je zapotřebí provést změnu startovacího výkonu 
spotřebiče. Je potřeba postupovat dle bodu 2 tohoto návodu a provést změnu parametru „r1” v rozsahu 0-99 tak, aby było dosaženo 
stabilního zapalování plynu ve spotřebiči. 
 
5.5. Po přestavbě na jiný druh plynu je potřebné: 
 
• odmazat na typ. Štítku původně výroibně nastavený druh plynu 

• ;vedle typového štítku nalepit nový přestavbový štítek se správnými údaji 
o novém druhu plynu na který był spotřebič přestavěn , štítek je 
součástí přčíslušenství 

• Skutečnost o přestavbě na jiný druh plynu zaznamenat v návodu k 
obsluze 

 

termet s.a  

Přestavba na 
plyn: 

Zemní 

Označení plynu: 2H-G20     

tlak plynu mbar 
[kPa]] 

20 [2,0] 

Nastavený jmenovitý tepelný 
výkon 

. . . . . . . . . . . . . .    [kW] 
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6.   PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE 

Pro zabezpečení správného , bezporuchového a dlouhodobého provozu spotřebiče je zapotřebí provádět jeho pravidelnou údržbu. 
Tuto by měla provádět nejméně 1x zarok odborná oprávněná firma. Rozsah údržbové činnosti je uveden níže. 
Před vlastní údržbovou činností- konzervací spotřebiče je zapotřebí tzento odpojit od el. zdroje, uzavřít přívod plynu a vody do 
spotřebiče a vypustiz ze spotřebiče pozůstalou vodu. Dále vymontovat hořák a posléze i výměník tepla. 
 

6.1 Čištění výměníku tepla a odstranění vodního kamene  
Pro správné spalování plynu a probíhající výměny tepla po dobu činnosti spotřebiče se doporučuje udržovat lamely výměníku v trvale čistém 
stavu. 
Tato očista vyřžaduje jeho demontáž a propláchnutí silným proudem vody. V případě potřeby odstranění vodního kamene je potřebné toto 
provést na trhu běžně používanými prostředky , které jsou doporučeny pro tuto činnost i  jejich výrobci. 
Kámen je možno odstarni i octovou vodou o koncentraci 10-20 % , kdy tento roztok ponecháme působit ve výměníku po dbu ~3 
hodin. Poté výměník důkladně propláchneme čistou vodou. 
V žádném případě nepoužívejte k čištění výměníku kartáče či štětky s tvrdým vlasem či kartáče kovové. ! 
 

6.2  Konzervace hořáku 
 

Při konzervaci hořáku odstrańte nánosy spalin komocí kartáče či štětky s měkkým vlasem a vždy se po této činnosti přesvědče ,zda 
nedošlo k poškození hořáku. 
 

6.3   Čištění vodního filtru 

Při každé údržbě a konzervaci spotřebiče  vyčistěte i vodní filtr , který je instalován před spotřebičem. Toto prove´dte i v případě 
zmenšení průtoku vody. V případě poškození filtru je zapotřebí tento vyměnit. 
 

6.4  Čištění plynového filtru 

Při každé údržbě a konzervaci spotřebiče  vyčistěte rovněž plynový filtr , který je instalován před spotřebičem.V případě poškození 
filtru je zapotřebí tento vyměnit. 
 
6.5 Čištění omezovače průtoku vody. 
Spotřebič je vybaven omezovačem průtoku vody , jeho umístění ukazuje obr. 4.3.2. Omezovač zabezpečuje max. průtok vody: 
Omezovač zabezpečuje max. průtok vody : 
– 11 l/min pro spotřebič o výkonu 19.2kW,  
– 14 l/min pro spotřebič o výkonu 24,2kW. 
Zmenšení tohoto průtoku vody může být způsobeno znečištěním omezovače. 
Pro vlastní očištění omezovače je nutné odšroubovat matici na přívodové trubce hořáku , tuto pozvednout , trubku obrátit a vyjmout 
omezovač. Po jeho pláchnutí jej opět zamontovat zpět. 
 

6.6 Kontrola pojistky proti přehřátí výměníku tepla 

Omezovač teploty( obr. 2.2.1.1  dílec 11) plní funkci zabezpečení možného překročení  max. teploty vody , t.j.853C.  
Kontrola správné funkce této pojistky vyžaduje . 
- připravit si kontrolní měřicí aparaturu s teploměrem 

- zavést do aparatury plyn 

- vyjmout ometzovač ze sestavy , vložit ho do aparatury- ponořit jen kovovou krytku omezovače   

- zahřát púlyn na teplotu 82C -  při této teplote by omezovač neměl fungovat 

- zahřát plyn na teplotu 88C  - při této teplotě by měl omezovač  fungovat 
Správně fungující omezovač by měl rozpojit kontakt\y sestavy v rozmezí teploty 82- 88 C. 
 

6.7 Kontrola zabezpečení správné funkce ventilátoru 
 

V ohřívači je použitý nastavitelný manostat 
spalin, který je z výroby nastaven: 
 
Ovládací tlak -200 Pa – nastavitelný 

 

Zkontrolovat na vypnutém ohřívači tlak, při 
kterém dojde k přepnutí kontaktů manostatu – 
tlak rozpojení 

    
 obr. 6.7.1 

Dojde li k montáži nové vodní a plynové armatury je zapotřebí vyměnit všechna těsnění. 
Činnosti uvedené v bodě 6 nejsou  součástí záruky a záručních oprav. 
 
 

Měřící  
koncovka 
přetlaku 

 

Měřící  
koncovka 
podtlaku 

 

Šroub regulace 
tlaku 
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7. SESTAVY PRVKŮ PŘÍVODU VZDUCHU-ODVODU SPALIN 

Komínové (vzducho-spalinové) systémy jsou nabízeny v souladu s aktuální nabídkou firmy KVART-CZ, s.r.o. Komínové systémy 
nejsou sopučástí vybavení ohřívačů. 

8. REKLAMACE 
 

Vyskytne-li se v záruční době na výrobku funkční nebo vzhledová vada, neopravujte ji sami. Závadu reklamujte v prodejně kde jste výrobek 
zakoupili, nebo v záručních opravnách. Při podávání reklamace postupujte podle záručních podmínek. Bez předložení řádně potvrzeného 
záručního listu je reklamace neuznatelná. 
 

9. ZPŮSOBY  VYUŽITÍ  A  LIKVIDACE  OBALŮ 
 

 
 

KVART – CZ, s.r.o. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKO-KOM, 
a.s. pod klientským číslem EK-F06030848. Sběr obalů uložených na sběrných místech ve vaší obci zaručuje jejich 
recyklaci. 

 

Vlnitá lepenka - prodej sběrným surovinám 
- do sběrných kontejnerů na sběrový papír 
 

PE sáčky, vázací pásky - do sběrných kontejnerů na plasty 
 

10.      LIKVIDACE  SPOTŘEBIČE  PO  UKONČENÍ  ŽIVOTNOSTI 
 
Starý spotřebič obsahuje hodnotné materiály, které by měly být opětovně využity. 
Spotřebič prodat do sběrných surovin, nebo uložit na místo určené obcí k ukládání odpadu. 

 
Záruční podmínky platné pro Českou republiku 

 

Výrobce poskytuje záruku na Váš průtokový ohřívač, jehož kvalita odpovídá nejnovějším vývojovým 
technologiím a materiálům. 

1. Záruční lhůta na průtokové ohřívače je 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem uvedení do 
provozu, nejdéle však do 6 týdnů ode dne prodeje při dodržení uskladnění v suchém a 
temperovaném prostředí mimo dosah agresivních látek a hořlavin. 

2. Nárok na záruční opravu bude uznaný tehdy, když porucha bude bez zbytečného odkladu 
ohlášena servisnímu středisku výrobků. Při nároku na záruční opravu je nutné předložit řádně 
vyplněný originál záručního listu. 

3. Po dobu záruční lhůty budou bezplatně odstraněny všechny vady materiálu a chyby výrobku. 
Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout o výměně nebo opravě chybného dílu v době záruční 
lhůty. Vyměněné díly zůstávají majetkem výrobce. 

4. Podmínkou pro uznání nároku na záruční opravu je, že výrobek byl nainstalovaný podle 
platných předpisů a norem oprávněnou firmou a uvedený do provozu vyškoleným servisním 
technikem. 

Servisní technik je povinen předložit platné osvědčení na uvedení průtokových ohřívačů značky 
KVART-CZ  do provozu. 

Nárok na záruku zaniká, jestliže ohřívač nebyl používán podle návodu na obsluhu a provoz, při 
poškození ohřívače uživatelem, neodborným zásahem cizí osoby, použitím nevhodných 
chemických prostředků při čištění ohřívače, při použití dílů cizí výroby, při chybách vzniklých 
přepravou po převzetí ohřívače od výrobce, nebo vyšší mocí. 
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Záruka se nevztahuje na poruchy zaviněné nečistotami v plynu, spalovaném vzduchu, nevhodným 
odvodem spalin, nevhodným umístěním apod. 

5. Při uplatnění záruční opravy se záruční lhůta neprodlužuje a nová lhůta nevzniká. 

6. Nárok na výměnu nebo přiměřenou slevu z ceny nastává jen v případě, když výrobce není 
schopen v záruční době vzniklou závadu odstranit, nebo rozhodne jinak 

7. Nároky na náhradu škody vniklých mimo výrobek, pokud to nevyplývá ze zákona, jsou 
vyloučené. 

8. Uvedení do provozu, nastavení, vyzkoušení, všechny záruční a pozáruční opravy mohou 
provádět pouze pověřené servisní organizace. 
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Záruční list 

Potvrzení o montáži a uvedení ohřívače do provozu. 
(vyplňuje čitelně zaškolená osoba hůlkovým písmem) 

 

Plynový průtokový ohřívač vody GT - 19* 24* - 03          v.č.  ………………… 

Výrobce potvrzuje, že ohřívač byl řádně 
zkontrolován a svým technickým 
provedením odpovídá příslušným 
technickým podmínkám a ČSN 

Razítko a podpis TK: 

Dodavatel potvrzuje, že plynový spotřebič odpovídá ustanovením: ČSN EN 26:1998;  
ČSN 06 1401:2000; ČSN 92 0300:1997 

Zakoupeno dne (měsíc slovy) 

 

 

Razítko a podpis prodejce: 

DŮLEŽITÉ 

Namontováno dne (měsíc slovy) Razítko a podpis montážní organizace 
 

 

 

 

Záznamy o uvedení ohřívače do provozu: 

Jméno uživatele Bydliště PSČ, Město 
   

Název servisní organizace Do provozu uvedl – jméno technika (čitelně) 
 

 

 

Potvrzuji, že po uskutečněné kontrole všech náležitostí může být ohřívač v trvalém provozu.  

Uživatel byl seznámený s obsluhou ohřívače a zároveň mu byla doporučena 
pravidelná údržba. 

Prohlašuji, že ohřívač byl řádně 
uveden do provozu a byl(a) jsem 
s obsluhou ohřívače seznámen(a) 

 

 

Datum uvedení do provozu (měsíc 
slovy) 

 

 

 

 

Podpis uživatele Razítko a podpis servisního technika 

 

* - nehodící se škrtněte
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Poznámky:
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Poznámky: 

 

Vyplněné potvrzení zaslat výrobci KVART – CZ, s.r.o. 
(vyplňuje čitelně zaškolená osoba hůlkovým písmem) 

Potvrzení o montáži a uvedení do provozu 

 

Plynový průtokový ohřívač vody  GT - 19* 24* - 03            v.č.  ………………… 

Výrobce potvrzuje, že ohřívač byl řádně 
zkontrolován a svým technickým 
provedením odpovídá příslušným 
technickým podmínkám a ČSN 

Razítko a podpis TK: 

Dodavatel potvrzuje, že plynový spotřebič odpovídá ustanovením: ČSN EN 26:1998;  
ČSN 06 1401:2000; ČSN 92 0300:1997 

Zakoupeno dne (měsíc slovy) 

 

 

Razítko a podpis prodejce: 

DŮLEŽITÉ 

Namontováno dne (měsíc slovy) Razítko a podpis montážní organizace 
 

 

 

 

Záznamy o uvedení ohřívače do provozu: 

Jméno uživatele Bydliště PSČ, Město 
   

Název servisní organizace Do provozu uvedl – jméno technika (čitelně) 
 

 

 

Potvrzuji, že po uskutečněné kontrole všech náležitostí může být ohřívač v trvalém provozu.  

Uživatel byl seznámený s obsluhou ohřívače a zároveň mu byla doporučena 
pravidelná údržba. 

Prohlašuji, že ohřívač byl řádně 
uveden do provozu a byl(a) jsem 
s obsluhou ohřívače seznámen(a) 

 

 

Datum uvedení do provozu (měsíc 
slovy) 

 

 

 

 

Podpis uživatele Razítko a podpis servisního technika 
 

* - nehodící se škrtněte 
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