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úvod

1 Návod

1.1 Základní dokumentace

Příručka je nedílnou součástí dodávky a jako taková musí 
v souladu s platnými předpisy být předána uživateli v rámci 
instalace tohoto zařízení.

• Než zahájíte instalaci, pozorně si přečtěte celou tuto 
příručku, aby byla zajištěna bezpečná instalace, užívání a 
údržba zařízení. V případě škod způsobených nedodržením 
pokynů uvedených v této příručce nenese naše společnost 
žádnou odpovědnost.

1.2 Doplňující dokumentace 

 - 1 uživatelská příručka,

 - 1 magnetický štítek,

 - 1 servisní kniha,

 - 1 seznam servisních středisek,

 - 1 záruční list.

1.3 Vysvětlivky symbolů

a NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu.

e
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

b
POZOR: Nebezpečí poškození zařízení či jeho 
okolí.

i DŮLEŽITÉ: Užitečné informace.

2 Popis zařízení

2.1 Bezpečnostní předpisy  

2.1.1 Zabezpečení proti přehřátí

Zařízení je koncipováno tak, aby bylo možné dopředu 
identifikovat možná nebezpečí přehřátí a aby bylo možné 
takovému přehřátí zabránit.

2.1.2 Pojišťovací ventil

Na tomto topném zařízení je nainstalován pojišťovací ventil.

 - Pojišťovací ventil topení se automaticky otevře, jakmile tlak v 
topném systému přesáhne 3 bary.

2.1.3 Ochrana zařízení proti mrazu

Systém ochrany proti mrazu ovládá spouštění čerpadla kotle, 
jakmile teplota v topném systému klesne pod 12 °C. Čerpadlo 
se zastaví, jakmile teplota vody v topném systému dosáhne 
15 °C. V případě, že by teplota v topném systému klesla pod 
7 °C, hořák se automaticky zapálí a bude hořet dokud teplota 
nedosáhne 35 °C.

Ochranné zařízení proti mrazu je spuštěno, je-li zařízení v 
provozu.

Ochrana systému proti mrazu nemůže být zajišťována pouze 
samotným zařízením. Pokojový termostat je pro kontrolu teploty 
systému rovněž nezbytný.

b
POZOR: Systém teplé vody (studené či teplé) není 
systémem kotle chráněn (*).

(*) Tato poznámka se nevztahuje na zařízení: 
- PANTHER CONDENS KKV 
- PANTHER CONDENS KKO při připojení zásobníku s NTC 
čidlem.

Odvod kondenzátů

V zimním období se může stát, že se bude v trubkách určených 
pro odvod kondenzátů nacházejících se mimo obytný prostor 
vytvářet led. V těchto případech bezpečnostní zařízení 
automaticky vypne celý systém.

ÚVOD
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2.2 Štítek

Na štítku jsou uvedeny země, kde může být zařízení 
nainstalováno.

Umístění štítku:

1

Legenda
1 Štítek

Štítek obsahuje následující informace:

 - Název výrobce

 - Země určení

 - Obchodní název zařízení a jeho sériové číslo

 - Schválené způsoby odkouření

 - Kód výrobku

 - Plynová kategorie zařízení

 - Druh, skupina a tlak plynu nastavený u výrobce 

 - Jmenovitý výkon 

 - Maximální provozní tlak systému topení 

 - Maximální provozní tlak systému teplé vody 

 - Třída NOx zařízení

 - Druh a napětí napájení

 - Maximální spotřeba plynu

 - Index elektrické krytí

 - Minimální a maximální tepelný výkon

 - Minimální a maximální užitečný výkon

 - Číslo a logo CE

a Zařízení musí být napojeno výhradně na typ(y) 
plynu(ů), které jsou uvedeny na štítku.

2.3 Plynová kategorie 

Tento kotel je určen k výhradnímu spalování G20, ale lze ho 
přispůsobit i na připojení k G31 (vyjma PANTHER CONDENS 
12 KKO).

• Pro přestavbu zařízení na jiný typ plynu odkazujeme na 
kapitolu „Změna plynu“.

Model Plyn nastavený v továrně
25 - KKV G20

12/25 - KKO G20

2.4 Legislativní předpisy

Označení CE

Označení CE znamená, že zařízení, která jsou popsána v této 
příručce, jsou ve shodě s následujícími předpisy:

 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES o 
spotřebičích plynných paliv

 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES o 
elektromagnetické kompatibilitě

 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES o 
elektrických zařízeních určených pro používání v určitých 
mezích napětí

 - Evropská směrnice č. 92-42 týkající se výkonnosti kotlů

ÚVOD
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2.5 Hydraulické schéma PANTHER CONDENS 25 - KKV

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

16

17

18

19

20

23

22

21

24

25

17 Expanzní nádoba topení
18 Ventilátor
19 Plynový ventil
20 Zapalovací trafo
21 Snímač výstupní teploty otopné vody
22 Odvzdušňovací ventil čerpadla
23 Čerpadlo
24 3C ventil
25 Snímač tlaku

A Výstup otopné vody
B Vývod pojišťovacího ventilu
C Výstup teplé vody
D Přívod plynu
E Přívod studené vody 
F Vstup otopné vody
G Odvod kondenzátu

Legenda
1 Dopouštěcí ventil
2 Zpětná klapka
3 Pojišťovací ventil
4 Filtr studené vody
5 By-pass
6 Snímač průtoku
7 Deskový výměník
8 Filtr
9 Snímač vstupní teploty otopné vody
10 Sifon
11 Elektroda zapalování a ionizace
12 Hořák
13 Primární výměník
14 Tepelná pojistka
15 Odvod spalin
16 Tlumič
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2.6 Hydraulické schéma PANTHER CONDENS 12/25 - KKO

9

8

7

6

5

4

3
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1

10

11

12

13

14

15

18

19

17

16

20

Legenda
1 Pojišťovací ventil
2 By-pass
3 Filtr 
4 Snímač vstupní teploty otopné vody
5 Sifon
6 Elektroda zapalování a ionizace
7 Hořák
8 Primární výměník
9 Tepelná pojistka
10 Odvod spalin
11 Tlumič
12 Expanzní nádoba topení
13 Ventilátor
14 Plynový ventil
15 Zapalovací trafo

16 Snímač výstupní teploty otopné vody
17 Odvzdušňovací ventil čerpadla
18 Čerpadlo
19 3C ventil
20 Snímač tlaku

A Výstup otopné vody
B Vývod pojišťovacího ventilu
C Vývod OV pro zásobník TV  (*)
D Přívod plynu
E Přívod OV ze zásobníku TV  (*) 
F Vstup otopné vody
G Odvod kondenzátu
(*) Pouze v případě, že je ke kotli připojen zásobník vody
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3 Bezpečnostní pokyny a právní předpisy

3.1 Bezpečnostní pokyny

Jestliže je tlak plynu na vstupu do zařízení mimo povolenou 
mez, nesmí být zařízení uvedeno do provozu.

e
Nesprávná instalace může vyvolat poškození 
elektrickým proudem, které může zařízení 
znehodnotit.

• V žádném případě nevypínejte bezpečnostní zařízení a ani 
se nepokoušejte o změnu jeho nastavení.

• Je nutné vždy brát v úvahu následující doporučovaná 
opatření k manipulaci:

 - Zařízení uchopte za jeho základnu.

 - Je-li to zapotřebí, zajistěte si potřebné ochranné pomůcky 
a oděvy, jako například ochranné rukavice a bezpečnostní 
boty.

• Ujistěte se, že technika, kterou použijete pro zvedání 
zařízení, bude zaručovat také vaši bezpečnost:

• Udržujte rovná záda.

• Neotáčejte jen jednou polovinou těla.

• Neohýbejte příliš horní polovinu těla.

• Při zvedání zařízení používejte vždy celou ruku, ne jen prsty.

• Používejte držadla, která byla vytvořena právě pro 
manipulaci se zařízením.

• Nesený náklad držte co nejblíže u těla.

• V případě potřeby si sjednejte pomocnou sílu.

 - Uživatel v žádném případě nesmí zasahovat či nastavovat 
zapečetěné prvky.

 - Při zapojování dbejte na to, aby spoje byly provedeny 
správně a aby se tak zabránilo úniku plynu či vody.

 - Zařízení obsahuje kovové prvky (součástky). Zacházet s 
nimi a čistit je, je třeba se vší opatrností. Zejména v případě 
ostrých hran buďte velmi opatrní.

 - Při údržbě či výměně jednotlivých součástek musíte vždy 
dodržovat základní bezpečnostní pokyny:

 - Vypněte zařízení.

 - Odpojte zařízení od elektrického napájení.

 - Uzavřete přívodní ventil plynu.

 - Případně uzavřete hydraulický obvod zařízení pomocí 
uzavíracích ventilů.

 - Než přikročíte k provádění údržby, nechte zařízení nejprve 
vychladnout.

 - Jestliže budete nahrazovat prvky hydraulického obvodu, 
musíte ze systému nejdříve vypustit vodu.

 - Při každém zásahu do zařízení musíte chránit jednotlivé 
elektrické prvky před vodou.

 - Používejte výhradně originální náhradní díly.

 - Používejte výhradně torické spoje a nová těsnění.

 - Jakmile dokončíte zákrok, zkontrolujte těsnost plynového a 
vodovodního vedení.

 - Po jakémkoliv zásahu do zařízení proveďte test jeho činnosti 
a zkontrolujte bezpečnost systému.

3.2 Právní předpisy    

 - Pro navrhování, během instalace i při vlastním uvádění do 
provozu, údržby a opravách  kotle musí být dodržovány níže 
uvedené předpisy,nařízení,směrnice,technická pravidla, 
normy a opatření, platná v rozhodné době. Zejména se jedná 
o:

 - ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění, projektování a montáž

 - ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední 
vytápění o ohřev teplé vody

 - ČSN 07 0240 - Teplovodní a nízkotlaké parní kotle

 - ČSN 07 7401 - Voda a pára pro tepelná energetická zařízení 
s pracovním tlakem páry do 0,6 Mpa

 - EN 1443 - Komíny všeobecné požadavky

 - EN 483 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle 
v provedení C s příkonem do 70 kW

 - EN 625 - Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. 
Zvláštní požadavky na kombinované kotle za účelem 
přípravy otopné vody

 - ČSN 06 0320 - Ohřívání užitkové vody. Navrhování a 
projektování 

 - ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení

 - EN 1775 - Zásobování plynem. Plynovody v budovách. 
Nejvyšší provozní tlak. Provozní požadavky

 - ČSN 38 6405 - Plynová zařízení. Zásady provozu

 - ČSN 38 6462 - Zásobování plynem – LPG – tlaková stanice, 
rozvod a použití

 - ČSN 38 6460 - Předpisy pro instalaci a rozvod propan 
butanu v budovách

 - ČSN 33 2180 - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

 - ČSN 33 200-3 - Elektrotechnické předpisy.Elektrické 
zařízení. Stanovení základních charakteristik

 - ČSN33 2000-5-51 –Výběr a stavba elektrických zařízení. 
Kap. 51

 - ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická 
zařízení část 7

 - Vyhláška ČÚBP  č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a 
zkouškách plynových zařízení

 - Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění 
vyhlášky č. 207/1991 Sb.

ÚVOD
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 - Zákon č. 222/94 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o státní energetické 
inspekci

4 Recyklace

i
Recyklace obalového materiálu musí být zajištěna 
kvalifikovaným odborníkem, který provedl instalaci 
zařízení.

4.1 Zařízení

Zařízení je vyrobeno převážně z recyklovatelných materiálů.

Tento symbol označuje výrobky, které nesmí být 
likvidovány spolu s odpadem z domácností, ale 
jsou předmětem tříděného sběru s ohledem na 
možnost jejich zhodnocení, opětovného použití či 
jejich recyklace.

• Odevzdejte toto zařízení do určeného místa sběru, které 
zajišťuje zpracování, zhodnocení či recyklaci odpadů. 

i
Dodržováním této směrnice chráníte životní prostředí, 
přispíváte k ochraně přírodních zdrojů i lidského 
zdraví.

4.2 Obaly

Obalový materiál dodaného zařízení vám doporučujeme 
zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

• Třiďte odpad tak, abyste oddělili odpad, který lze recyklovat 
(kartony, plast...) od odpadu, který recyklovat nejde 
(stahovací pásy...).

• Likvidace odpadu musí být v souladu s platnými právními 
předpisy.

ÚVOD
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INSTALACE

i
Všechny rozměry uváděné na ilustracích jsou 
vyjádřeny v milimetrech (mm).

5 Volba vhodného umístění

5.1 Umístění

Pokyny

• Před volbou vhodného umístění si nejdříve pečlivě přečtěte 
bezpečnostní varování, jakož i pokyny uvedené v uživatelské 
a instalační příručce.

• Zkontrolujte, zda má struktura stěny, na které má být zařízení 
nainstalováno, pro toto zařízení dostatečnou nosnost. 

• Zkontrolujte, zda je prostor, kam má být zařízení 
nainstalováno, vhodný pro správnou instalaci a zda je 
zároveň umožněn přístup do tohoto prostoru. Rovněž tak 
musíte zajistit, aby přívod vody, plynu a vývod spalin byly 
přístupné pro provádění kontrol (viz kapitola „Přístupnost“).

• Vysvětlete tyto požadavky uživateli.

• Neinstalujte zařízení nad jiné zařízení, které by jej mohlo 
poškodit (např. nad kuchyňský sporák, odkud by se mohly 
uvolňovat páry a mastnota), nebo do silně prašných prostorů 
či do prostorů způsobujících korozi.

• Montážní prostor musí být chráněn před mrazem v průběhu 
celého roku. Jestliže tato podmínka nemůže být dodržena, 
poučte uživatele a doporučte mu, aby provedl potřebná 
opatření pro splnění této podmínky.

5.2 Přístupnost

• Aby bylo zařízení přístupné pro pravidelnou údržbu, musí 
být dodrženy minimální vzdálenosti uvedené v přiloženém 
schématu.

>1000
mm

>50mm

>50mm

>300mm

>300mm

ØA

ØA + 5 mm min.

6 Instalace zařízení 

6.1 Obsah balení

Zařízení je dodáváno v jediném balení s obálkou s dokumentací 
a jedním sáčkem příslušenství.

Připojovací rampa, která byla objednána zvlášť, je dodávána v 
jediném balení s vrtací šablonou a upevňovacím páskem.

i
Odkouření bude objednáváno v závislosti na 
požadovaném provedení .

• Zkontrolujte obsah balení.

INSTALACE 
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2.4

2.5

2.2

2.3

2.1 2

4

3.4

3.5

3.3

3.2

3.1

3.73.6

3

1

Legenda
1 Kotel (x1)

2 Sáček s doplňky (x1)
2.1  Vrtací šablona (x1)
2.2  Hadice odvodu kondenzátu (x1)
2.3  Sáček s těsněními (x1)

  - Ploché těsnění ½ palce (x2)
  - Ploché těsnění ¾ palce (x5)
  - Těsnění pro přívod studené vody ¾ palce  (x4)

2.4  Prodloužení dopouštěcího ventilu (x1)
2.5  Závěsná lišta (x1)

3 Obálka s dokumentací (x1)
3.1  Magnetický štítek (x1)
3.2  Štítek - typ plynu (x1)
3.3  Servisní kniha (x1)
3.4  Seznam servisních středisek (x1)
3.5  Uživatelská příručka (x1)
3.6  Záruční list (x1)
3.7  Instalační příručka (x1)

4 Připojovací rampa (*) (x1)
(*) Objednatelné zvlášť

6.2 Doporučení před instalací

6.2.1 Rozvod teplé vody

i
Tato kapitola se vztahuje pouze na zařízení: 
- PANTHER CONDENS KKV 
- PANTHER CONDENS KKO připojený k zásobníku.

Rozvod teplé vody by měl být koncipován tak, aby co nejvíce 
minimalizoval ztráty (omezte počet ohybů, používejte kohoutky 
s výraznou průchodností, aby byl umožněn dostatečný průtok).

Zařízení může optimálně fungovat s minimálním napájecím 
tlakem od 0,8 baru.

6.2.2 Koncepce topného systému

Zařízení může být integrováno do všech typů systémů: 
dvoj-trubkové, jedno-trubkové série nebo odvozené, podlahové 
topení, atd....

Topné plochy mohou být tvořeny radiátory, konvektory, nebo 
podlahovým topením. V případě podlahového topení musí být 
topný systém vybaven bezpečnostním rozpínacím termostatem 
nastaveným na 54 °C na výstupu (viz kapitola „Elektrické 
zapojení“). Toto zařízení není součástí dodávky.

Úseky vedení budou určeny na základě křivky výkon/tlak 
čerpadla (Odkazujeme na kapitolu „Nastavení topného 
systému“). Rozvod bude vypočítán v závislosti na výkonu 
odpovídajícího skutečně potřebnému výkonu bez ohledu na 
maximální výkon zařízení. Nicméně se doporučuje plánovat 
dostatečný výkon, aby rozdíl teplot mezi výstupní a vstupní 
teplotou byl menší než 20 °C. Minimální a maximální výkon je 
uveden v kapitole „Technické údaje“, která se nachází na konci 
této příručky.

Trasa potrubí musí být koncipována tak, aby respektovala 
všechna nezbytná opatření, aby se zabránilo tvorbě 
vzduchových kapes a aby se usnadnilo kontinuální 
odvzdušňování systému. Odvzdušňovací ventily musí být 
instalovány na všech nejvyšších bodech, jakož i na všech 
radiátorech.

Celkový přijatelný objem vody pro topný systém závisí, krom 
jiného, na statickém zatížení za studena. 

Expanzní nádoba, která je připojena k zařízení, je dodávána v 
továrním nastavení (Odkazujeme na kapitolu „Technické údaje“, 
která se nachází na konci této příručky). V případě zvýšeného 
statického zatížení musí být tlak v systému při uvádění do 
provozu změněn.

Do nejnižšího místa systému doporučujeme nainstalovat 
vypouštěcí kohout a před kotel na vstupu otopné vody 
doporučujeme osadit čistitelný filtr otopné vody.

Jestliže používáte termostatické ventily, nesmí být tyto ventily 
namontovány na všech radiátorech – tyto ventily by měly být 
instalovány především do míst, kde budou přínosem, a nikdy ne 
do míst, kde je nainstalován pokojový termostat.

• Před instalací zařízení musí být proveden proplach topného 
systému.
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6.3 Rozměry

418 344

130

740

6.4 Montáž  

• Ujistěte se, že materiály používané k instalaci kotle jsou 
kompatibilní s materiály tohoto kotle.

• Zvolte vhodné místo pro instalaci. Odkazujeme na kapitolu 
„Volba vhodného umístění“.

Upevnění závěsné lišty musí být přizpůsobeno charakteru 
nosné stěny a musí zohledňovat hmotnost kotle (viz kapitola 
„Technické údaje“ na konci této příručky).

• Vyvrtejte díry pro upevňovací šrouby podle vrtací šablony 
dodané spolu se závěsnou lištou zařízení.

3

2

1

Legenda
1 Kotel
2 Závěsná lišta
3 Šablona

• Umístěte kotel na závěsnou lištu.

• Umístěte těsnění na jednotlivé spoje.
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7 Hydraulické zapojení

7.1 Připojení plynu a vody

• Než přistoupíte k jakékoliv operaci, nejprve pečlivě vyčistěte 
trubky pomocí vhodného prostředku, aby se tak odstranily 
nečistoty jako železné piliny, zbytky po svařování, nejrůznější 
oleje a mastnota, které by zde mohly být usazeny. Tato cizí 
tělesa by mohla proniknout do zařízení a narušit tak jeho 
činnost.

• Nepoužívejte prostředky na bázi rozpouštědel, aby nedošlo k 
poškození systému.

• Nepájejte již nainstalované potrubí: tento zásah by mohl 
poškodit těsnění a těsnost kohoutů.

• Používejte výhradně originální těsnění dodávané s kotlem.

• Zkontrolujte, že nikde nedochází k úniku. V případě potřeby 
tento únik opravte.

7.1.1 PANTHER CoNdENS  KKv

GAS

2

3

4

1

5

Legenda
1 Přívod otopné vody 3/4"
2 Přívod studené vody 3/4"
3 Přívod plynu 1/2"
4 Výstup teplé vody 3/4"
5 Výstup otopné vody 3/4"

7.1.2 PANTHER CoNdENS KKo 

Zapojení se zásobníkem vody

GAS

51

2

3

4

6

Legenda
1 Přívod otopné vody ze zásobníku TV 3/4"
2 Přívod plynu 1/2"
3 Výstup otopné vody pro zásobník TV 3/4"
4 Výstup otopné vody 3/4"
5 Vstup otopné vody 3/4"
6 Zásobník vody

Zapojení bez zásobníku vody

GAS

1

2

3

Legenda
1 Přívod otopné vody 3/4"
2 Přívod plynu 1/2"
3 Výstup otopné vody 3/4"
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7.2 Připojení pojišťovacího ventilu

b
Pozor! Výrobce zařízení se zříká jakékoliv 
odpovědnosti (poškození vodou) v případě, kdy 
nebude nainstalován odtok k pojišťovacímu 
ventilu.

1

2

3

Legenda
1 Hadička vývodu
2 Pojišťovací ventil topení
3 Odvod pojišťovacího ventilu

• Pomocí hadičky (1) zapojte pojišťovací ventil k odtoku do 
odpadu. Vývod musí umožňovat případný viditelný odtok 
vody.

7.3 Zapojení sifonu kondenzátu

a
Pozor: kondenzáty jsou velmi kyselé (jejich pH 
je v rozmezí 3,5 až 5), proto používejte ochranné 
rukavice.

b
Přímé vylévání kondenzátů do přírodního 
prostředí je přísně zakázáno.

i
Objem vyloučených kondenzátů může dosáhnout až 
15 litrů za den pro jeden rodinný dům.  
Tento objem je zanedbatelný vzhledem k objemu 
použité a vypouštěné vody z domu, jelikož 
kondenzáty jsou rozpuštěny v této vodě.

2

1

Legenda
1 Hadička odvodu kondenzátu
2 sifon

• Připojte hadičku odvodu kondenzátu (1) k odpadu.

• Ujistěte se, že kondenzát nezůstává v hadici ve vývodovém 
potrubí.

• Používejte PVC nebo jiné materiály vhodné pro odvádění 
kondenzátů. Vzhledem k nebezpečí vzniku koroze se 
nedoporučuje černá ocel, galvanizovaná ocel ani měď.

OK

OK

INSTALACE 



0020111584_00 - 08/10 - protherm
- 14 -

8 Odvod spalin

8.1 Právní úprava

b
Pro odvod spalin vzniklých spalováním 
používejte výhradně doplňky speciálně 
vytvořené pro toto zařízení.

Odvod spalin je možné provést různým způsobem.

• Dodržujte minimální sklon 5 % mezi ohybem a krajem 
odkouření v horizontálních úsecích, aby tak byl zajištěn 
návrat kondenzátu k zařízení.

Maximální délka odkouření je definována v závislosti na jeho 
typu (např. C13).

• Ať už je zvolený typ odkouření jakýkoliv, dodržujte minimální 
vzdálenosti uvedené v přiložené tabulce pro umístění 
odkouření.

a
Pozor! Odkouření musí být provedeno dle 
aktuálně platných norem, vyhlášek a nařízení.

b
Pozor! Musíte zajistit těsnost mezi vývodem 
ventilátoru a a dílem odkouření.

8.2 Popis sestavení odvodu spalin

8.2.1 Systém horizontálního odkouření Ø 60/100 
mm nebo Ø 80/125 mm (systém typu C13)

b
Pozor! Otvory koncovky pro oddělené vedení 
musí ústit do čtverce s hranou 50 cm.

Ø 60/100 mm

L

631

Legenda
1 Těsnění

Ø 80/125 mm

L 

1 

Legenda
1 Těsnění

Typ Max. délka
Ø 60/100 10 m
Ø 80/125 12 m

Na každé koleno 90° (nebo 2 o 45°) se musí zkrátit délka (L) o 
1 m.
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8.2.2 Systém vertikálního odkouření Ø 60/100 
mm nebo Ø 80/125 mm (systém typu C33)

b
Pozor! Otvory koncovky pro oddělené vedení 
musí ústit do čtverce s hranou 50 cm.

L

Typ Max. délka
Ø 60/100 10 m
Ø 80/125 13 m

Na každé koleno 90° (nebo 2 o 45°) se musí zkrátit délka (L) o 
1 m.

8.2.3 Systém odkouření pro společné vedení 
Ø 60/100 mm (systém typu C43)

b
Pozor! Napojení na vedení musí být provedeny 
pomocí doplňků speciálně vytvořených pro 
výrobce zařízení.

b
Odtok kondenzátů pocházejících ze systému 
společného vedení není v kotli povolen.

L

B

A

1

2

3

4

5

Legenda
1 Zařízení pro vyrovnávání tlaků
2 Trubka přívodu vzduchu 
3 Odvod spalin
4 Kotel
5 Poklop vstupního otvoru
A Poslední patro
B Přízemí
L   Max. délka

Typ Max. délka
Ø 60/100 10 m

Na každé koleno 90° (nebo 2 o 45°) se musí zkrátit délka (L) o 
1 m.
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8.2.4 Systém odkouření 2 x Ø 80 mm (systém 
typu C53)

b
Pozor! Všechny trubky procházející stěnou 
a překračující teplotu 60 °C musí být tepelně 
odizolovány v místě průchodu. Izolace může 
být provedena pomocí vhodného izolačního 
materiálu s tloušťkou  ≥ 10 mm a s tepelnou 
vodivostí λ ≤ 0,04 W/m.K (např.: skelná vata). 
Koncovky přívodu vzduchu pro spalování 
a odvodu zplodin po spalování nesmí být 
instalovány na protilehlých stěnách domu.

L2 L1 

Typ Min. délka (L1+L2) Max. délka (L1+L2)
2 x Ø 80 mm 2 x 0.5 m 2 x 20 m

Na každé koleno 90° (nebo 2 o 45°) se musí zkrátit délka (L) o 
2 m.
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9 Elektrické zapojení

e
Nesprávná instalace může vyvolat poškození 
elektrickým proudem, které může zařízení 
znehodnotit.  
Elektrické zapojení zařízení musí proto provádět 
výhradně kvalifikovaný technik.

Zařízení musí být zapojeno přímo do zásuvky.

Vnější elektrické vedení musí být uzemněno. Musí být dodržena 
polarita a tato musí být rovněž v souladu s platnými právními 
předpisy.

Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škody způsobené 
třetí stranou při nesprávném uzemnění zařízení. To zahrnuje i 
nedodržení platných předpisů.

• Zapojte napájecí kabel zařízení do sítě 230 V jednofázový + 
uzemnění.

• Dodržujte zapojení fáze a nulového vodiče k zařízení.

Podle platných norem, musí být toto zapojení provedeno 
prostřednictvím dvoupólového spínače s minimálně 3 mm 
vzdáleností mezi kontakty.

9.1 Vstup do ovládacího panelu

1

2

3

4

 

Legenda
1 Otvor pro zapojení 24 V
2 Svorky pro zapojení 24 V
3 Svorky pro zapojení 230 V
4 Otvor pro zapojení 230 V

9.2 Hlavní deska

1 2 3

30 mm max.

Legenda
1 Konektor
2 Žíly kabelů
3 Vrchní izolace kabelu

Při zapojování elektrických kabelů ke konektoru elektronické 
desky:

• Dodržujte maximální vzdálenost 30 mm mezi konektorem (1) 
a vrchní izolací kabelu (3). 

• Upevněte kabely v kabelové svorce elektrické krabice.

9.3 Externí příslušenství

230
V

X17

X16
TANK

RT 24V T° extBUS

BUS24 V

X18

4

3

5

6

2

1

Legenda
1 Konektor termostatu pro měření teploty prostředí 24V
2 Konektor termostatu pro měření teploty prostředí Ebus nebo 

rádiový přijímač Ebus
3 Konektor čidla vnější teploty
4 Konektor pro bezpečnostní termostat podlahového topení
5 Konektor zásobníku vody s ponorným termostatem (*)
6 Konektor zásobníku vody se snímačem teploty NTC (*)
(*) Pouze pro PANTHER CONDENS KKO
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9.4 Elektrické schéma

9.4.1 PANTHER CONDENS 25 - KKV

1
10

2
11

3
12

4
13

5
14

6
15

7
16

8
17

9
18

T°C

1 2
3 4

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1920 18 17 16 15 14 13 12 11

M

D M TT

NTC

Ebus24 V

X2

X30

X90

X32

X40

X51

X31

X21

230 VAC
LN

X12

X101

FUS

X14
X20

X16

X17

X17

X18

1 2 3
1
4

2
5

3
6

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1920 18 17 16 15 14 13 12 11

34 2 1

X2

1 2 345 2 1 1 11 1...89 2 1

1
10

2
11

3
12

4
13

5
14

6
15

7
16

8
17

9
18

X20

1 2
3 4

11 21

X21

17 16 15 14

2

3

4

5

8

6

7

910111213

1

8 Čerpadlo 
9 Elektroda zapalování a ionizace
10 Snímač výstupní teploty otopné vody
11 Snímač vstupní teploty otopné vody
12 Plynový ventil
13 Ventilátor
14 Tepelná pojistka
15 Hallova sonda
16 3C ventil
17 Snímač tlaku v topném systému

Legenda
1 Konektor pro bezpečnostní termostat podlahového topení
2 Konektor regulačních doplňků
3 Konektor pro snímač teploty k zapojení s volitelnou solární 

sadou nebo pro pokojový termostat  pro měření teploty 
prostředí Opentherm

4 Přídavný modul 24V
5 Displej
6 Pojistka
7 Přídavný modul 230 V
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9 Čerpadlo 
10 Elektroda zapalování a ionozace
11 Snímač výstupní teploty otopné vody
12 Snímač vstupní teploty otopné vody
13 Plynový ventil
14 Ventilátor
15 Tepelná pojistka
16 3C ventil
17 Snímač tlaku v topném systému

9.4.2 PANTHER CONDENS 12/25 - KKO

1
10

2
11

3
12

4
13

5
14

6
15

7
16

8
17

9
18

T°C

1 2
3 4

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1920 18 17 16 15 14 13 12 11

M

M TT

NTC

Ebus24 V

X2

X30

X90

X32

X40

X51

X31

X21

230 VAC
LN

X12

X101

FUS

X14
X20

X16

X17

X17

X18

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1920 18 17 16 15 14 13 12 11

34 2 1

X2

1 2 345 2 1 1 11 1...89 2 1

1
10

2
11

3
12

4
13

5
14

6
15

7
16

8
17

9
18

X20

1 2
3 4

11 21

X21

ON/OFFCTN/NTC

17 15

2

1

4

5

6

3

9

7

8

1011121314

1
4

2
5

3
6

16

Legenda
1 Konektor volitelného zásobníku vody
2 Konektor regulačních doplňků
3 Konektor pro bezpečnostní termostat podlahového topení
4 Konektor pro snímač teploty k zapojení s volitelnou solární 

sadou
5 Přídavný modul 24V
6 Displej
7 Pojistka
8 Přídavný modul 230 V
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10 Uvedení do provozu 

10.1 První spuštění

• Pro spuštění kotle stiskněte tlačítko on/off.

• Ujistěte se, zda jsou funkce ohřevu vody a topení vypnuty.

10.2 Plnění topného systému

• Ujistěte se, že je kohout na přívodu studené vody do 
systému otevřený.

• Otevřete uzavírací ventily umístěné pod kotlem : musí být v 
poloze ve směru průtoku.

2

41

3

Legenda
1 Dopouštěcí ventil (*)
2 Odvzdušňovací ventil čerpadla
3 Čerpadlo 
4 Šroub hřídele čerpadla
(*) Vyjma PANTHER CONDENS KKO

• Povolte čepičku odvzdušňovacího ventilu, který se nachází 
na čerpadle, stejně jako automatické odvzdušňovací ventily 
systému.

• Otevřete dopouštěcí ventil, který se nachází pod zařízením, 
dokud ukazatel tlaku dosáhne hodnoty 0,8 baru (vyjma 
PANTHER CONDENS KKO).

i
Jakmile zařízení dosáhne tlaku 0,5 baru, během 5 
minut se automaticky spustí odvzdušňovací cyklus. V 
průběhu tohoto procesu nemohou být funkce ohřevu 
vody a topení spuštěny.

• Odvzdušněte všechny radiátory takovým způsobem, 
dokud nedosáhnete normální odtoku vody, a následně 
odvzdušňovací ventily systému uzavřete.

• Čepičku odvzdušňovacího ventilu čerpadla nechte však 
otevřenou.

i
Následující dvě operace umožní odblokovat 
motor čerpadla, který byl zablokován následkem 
dlouhodobého uskladnění, a zároveň umožní 
odvzdušnit chladící systém čerpadla.

• Vyšroubujte šroub hřídele čerpadla a vložte plochý 
šroubovák. Za normálních okolností by měl z čerpadla 
vytékat pramínek vody bez tlaku.

• Několikrát otočte hřídelí čerpadla a vraťte šroub na místo.

10.3 Plnění systému teplé vody

i
Tato kapitola se vztahuje pouze na zařízení: 
- PANTHER CONDENS KKV 
- PANTHER CONDENS KKO připojený k zásobníku.

• Pro naplnění systému musíte otevřít jednotlivé kohouty pro 
teplou vodu.

10.4 Natlakování systému

A

B

C

1

1

2

Legenda
1 Nádoba sifonu
2 Sifon kondenzátu

• Uveďte nádobu sifonu (1) do provozu tak, že jej naplníte 
vodou.

• Spusťte topení alespoň na 15 minut s doporučenou 
teplotou vyšší nebo rovnou 50 °C (Nevztahuje se na systém 
podlahového topení).

• Znovu odvzdušněte všechny radiátory až dosáhnete 
normálního odtoku vody, a poté odvzdušňovací ventily 
uzavřete.

• Jestliže se při odvzdušňování setkáte s potížemi, spusťte 
odvzdušňovací programy topného systému (odkazujeme 
Vás na kapitolu  „Technická nastavení zařízení a seznam 
parametrů“).

• Ujistěte se, že ukazatel tlaku zobrazuje hodnotu alespoň 0,8 
baru; v opačném případě systém znovu doplňte.
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10.5 Nastavení plynu

b
Jakýkoliv zásah do plynového systému je 
formálně zakázaný.

Množství dodávaného plynu závisí na úrovni CO2 a na rychlosti 
ventilátoru.

• Zkontrolujte úroveň CO2 ve spalinách a tyto hodnoty 
srovnejte s hodnotami uvedenými v kapitole  „Měření CO2“.

24
V

21

Legenda
1 XXXX = min. rychlost ventilátoru
2 YYYY = max. rychlost ventilátoru

• Pro informace o min. (1) a max. (2) rychlosti ventilátoru Vás 
odkazujeme na štítek nalepený na tlumiči zařízení.

10.5.1 Kontrola max. rychlosti ventilátoru

• Spusťte testovací režim „P.01“ a nastavte hodnotu na 100 
pro dosažení Pmax. Odkazujeme Vás na kapitolu  „Testovací 
režimy“.

• Jakmile je režim hoření spuštěný, stiskněte na 5 vteřin 
tlačítko  pro návrat do hlavní nabídky.

• Pro kontrolu max. rychlosti ventilátoru odkazujeme na 
kapitolu „Nastavení systému“ a používejte kód  „d.34“.

• Jestliže hodnota zobrazená na displeji odpovídá ± 200 ot./
min hodnotě  „YYYY“ uvedené na štítku, je výkon plynu 
správný.

• Jestli tomu tak není, obraťte se na autorizovaný servis.

10.5.2 Kontrola min. rychlosti ventilátoru

• Uveďte zařízení do testovacího režimu „P.01: hořák na P. 
min.“. Odkazujeme Vás na kapitolu  „Testovací režimy“.

• Jakmile je režim hoření spuštěný, stiskněte na 5 vteřin 
tlačítko  pro návrat do hlavní nabídky.

• Pro kontrolu min. rychlosti ventilátoru odkazujeme na 
kapitolu „Nastavení systému“ a používejte kód „d.34“.

• Jestliže hodnota zobrazená na displeji odpovídá ± 200 ot/min 
hodnotě „XXXX“ uvedené na štítku, je výkon plynu správný.

• Jestli tomu tak není, obraťte se na autorizovaný servis.

10.6 Test topného systému

• Ujistěte se, že externí regulační prvky (pokojový termostat  
pro měření teploty prostředí, venkovní čidlo, ...) odesílají 
požadavky pro topení k zařízení.

• Ujistěte se, že všechny termostatické ventily radiátorů jsou 
otevřeny.

• Spusťte režim topení na ovládacím panelu.

10.7 Test systému teplé vody

i
Tato kapitola se vztahuje pouze na kotle: 
- PANTHER CONDENS KKV 
- PANTHER CONDENS KKO připojený k zásobníku

• Otevřete kohout na přívodu teplé vody.

• Zkontrolujte, zda je dosažená teplota v souladu s nastavení 
zařízení.

10.8 Dokončení

• Ujistěte se, že je magnetický štítek umístěn na čelní straně 
zařízení.
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11 Zvláštní nastavení  

11.1 Nastavení topného systému

Je nutné přizpůsobit toto dodávané množství podle výpočtu pro 
daný systém. Při dodání zařízení je integrovaný šroub (1)  by-
passu otevřen o ½ otáčky.

1

Legenda
1 Šroub by-passu

• Podle potřeby otáčejte tímto šroubem (např. utáhnout 
do uzavřené polohy), abyste tak přizpůsobili naměřené 
tlakoměrné hodnoty ztrátám vody v systému.

Křivka výkon/tlak 
PANTHER CONDENS 12 KKO - 25 KKV

60
50

40
30

20

10

0 500 1000 1500
B

1 2 3 4

Legenda
A Naměřený tlak mezi vývodem a přívodem otopné vody (kPa)
B Dodávané množství v topném systému (l/h)
1 Min. rychlost, uzavřený by-pass
2 Max. rychlost, uzavřený by-pass
3 Max. rychlost, napůl otevřený by-pass
4 Max. rychlost, otevřený by-pass

Křivka výkon/tlak 
PANTHER CONDENS 25 KKO
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0 500 1000 1500
B

1 2 3 4

Legenda
A Naměřený tlak mezi vývodem a přívodem otopné vody (kPa)
B Dodávané množství v topném systému (l/h)
1 Min. rychlost, uzavřený by-pass
2 Max. rychlost, uzavřený by-pass
3 Max. rychlost, napůl otevřený by-pass
4 Max. rychlost, otevřený by-pass
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11.2 Technická nastavení zařízení a seznam 
parametrů

Vstupem do nabídky servisních kódů je možné provádět určitá 
nastavení a analýzy případných odchylek.

b
POZOR ! Vstupovat smí do této úrovně výhradně 
autorizovaný servis

Poznámka: snížení výkonu topení nemá žádný dopad na výkon 
teplé vody.

11.2.1 Nastavení systému

• Pro vstup do nabídky parametrů musíte stisknout na 7 vteřin 
tlačítko . Na disleji se objeví „0“.

• Stiskněte 4-krát tlačítko  režimu . 
Na disleji se objeví „96“, jedná se o kód servisního menu 
technika.

• Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko . Na disleji se 
objeví parametr „00“ a jeho hodnota.

• Pro vstup do parametru, který vyžaduje změnu, stiskněte 
tlačítko  nebo tlačítko  režimu . 

• Pro změnu hodnoty daného parametru stiskněte tlačítko  
nebo tlačítko  režimu .

• Změnu provedete stejným způsobem u všech parametrů, 
které změnu vyžadují.

• Pro odchod z nabídky parametrů stiskněte na víc než 7 
vteřin tlačítko .

Kód Parametr Jednotka Popis Tovární 
nastavení

Změnitelnost 
parametru

d.00 Maximální výkon topení kW
PANTHER CONDENS 12 KKO ► 4 až 12 kW
PANTHER CONDENS 25 KKV ► 5 až 18 kW
PANTHER CONDENS 25 KKO ► 6 až 25 kW

12
15
15

Ano

d.01 Čas doběhu čerpadla min. Zvolte hodnotu v rozmezí 2 až 60. 5 Ano

d.02 Čas blokace hořáku v 
režimu topení (anti-cykly) min.

Aby se zabránilo častému spouštění a vypínání hořáku, je zapnuta 
elektronická blokace spouštění na určenou dobu po každém vypnutí 
hořáku. Čas blokace hořáku se může přizpůsobit uživatelským 
podmínkám topného systému a závisí na doporučené teplotě 
topení:
- při 80 °C je časový limit dán (2 minuty)
- při 10 °C lze časový limit nastavit: zvolte hodnotu v rozmezí 2 až 
60 minut.

20 Ano

Následující nabídka se zobrazuje pouze pro kotle  PANTHER CONDENS KKO napojené na zásobník vody.

d.04 Teplota vody v zásobníku 
vody °C Zobrazuje teplotu vody v zásobníku vody (jestliže je připojeno čidlo). - ne

d.18 Činnost čerpadla -

Režim činnosti :
0 = Přerušovaná s hořákem
1 = Kontinuální 
2 = Nepřetržitá

1 Ano

d.19 Rychlost čerpadla -

Režim činnosti :
0 = Automaticky: max. rychlost při zapáleném hořáku
1 = Min. rychlost
2 = Automaticky: automatická rychlost při zapáleném hořáku 
3 = Max. rychlost

2 Ano

d.20 Max. doporučená teplota 
teplé vody °C Maximální doporučená teplota teplé vody je 55 °C. Zvolte hodnotu v 

rozmezí 50 °C až 60 °C. 60 Ano
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Kód Parametr Jednotka Popis Tovární 
nastavení

Změnitelnost 
parametru

Následující 2 nabídky se zobrazí v případě, že je k zařízení nainstalována karta voleb (není součástí dodávky).

d.27 Funkce relé 1 -

Přidělení funkce pro relé 1 karty voleb:
1 = Cirkulační čerpadlo
2 = Přídavné čerpadlo otopné vody
3 = Čerpadlo zásobníku vody
4 = Komínová klapka / ventilátor do komína
5 = Vnější plynový ventil
6 = Zpráva vnější chyby

1 Ano

d.28 Funkce relé 2 -

Přidělení funkce pro relé 2 karty voleb:
1 = Cirkulační čerpadlo
2 = Přídavné čerpadlo otopné vody
3 = Čerpadlo zásobníku vody
4 = Komínová klapka / ventilátor digestoře
5 = Vnější plynový ventil
6 = Zpráva vnější chyby

2 Ano

d.34 Rychlost ventilátoru ot/min. Zobrazuje rychlost ventilátoru mezi 0 až 99.
Zobrazenou hodnotu násobte 100. - ne

d.35 Poloha 3C ventilu - 0 = Poloha topení
100 = Poloha teplé vody - ne

d.36 Množství dodávané teplé 
vody l/min. Zobrazuje množství dodávané teplé vody. - ne

Následující nabídka se zobrazuje pouze pro PANTHER CONDENS KKV a to pouze v případě, že je k zařízení připojen solární systém 
(není součástí dodávky).

d.39 Teplota vody v solárním 
obvodu °C Zobrazuje tepotu vody v solárním systému naměřenou čidlem, která 

se nachází nad mísící baterií. - ne

d.40 Výstupní teplota otopné 
vody °C Zobrazuje výstupní teplotu otopné vody. - ne

d.41 Vstupní teplota otopné vody °C Zobrazuje vstupní tepotu otopné vody. - ne

d.43 Topná křivka K
Odkazujeme Vás na návod ekvietrmní regulace Thermolink.

1.2 Ano

d.45 Pata topné křivky °C 20 Ano

Následující nabídka se zobrazuje pouze v případě, že je k zařízení připojena ekvitermní regulace s venkovním čidlem teploty 
(není součástí dodávky).

d.47 Venkovní teplota °C Zobrazuje teplotu naměřenou venkovním čidlem. - ne

d.62 Útlumová teplota °C Volba doporučeného snížení teploty.
Zvolte hodnotu v rozmezí 0 až 31°C  0 Ano

d.67 Čas, který zbývá do konce 
anti-cyklu v režimu topení. min. Zobrazuje čas, který zbývá do konce anti-cyklu. - ne

d.70 Nastavení 3C ventilu -

0 = Normální režim
1 = Středová poloha pro souběžnou dodávku teplé sanitární vody a 
topení
2 = Pouze režim topení

0 Ano

d.71 Max. doporučená výchozí 
teplota topení °C Zvolte hodnotu v rozmezí 50 °C až 80 °C. 75 Ano

d.85 Minimální výkon kotle kW
PANTHER CONDENS 12 KKO ► 4 až 12 kW
PANTHER CONDENS 25 KKV ► 5 až 18 kW
PANTHER CONDENS 25 KKO ► 6 až 25 kW

4
5
6

Ano

d.90 Zjištění regulátoru eBUS - 0 = Nezjištěný
1 = Zjištěný - ne

d.94 Vymazání seznamu kódu 
chyb -

Tato funkce umožňuje vymazat seznam kódů chyb, které se na 
zařízení vyskytly.
0 = Ne
1 = Výmaz chyb

0 Ano

11.2.2 Stav zařízení

• Pro zobrazení stavu aktuální činnosti zařízení musíte na více 
než 3 vteřiny stisknout tlačítko  režimu .
Na displeji zařízení se objeví „S.XX“.

• Pro odchod z této nabídky stiskněte na více než 3 vteřiny 
tlačítko .

Stav Režim kotle pro topný okruh
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S.00 Není požadavek na topení
S.01 Aktivována činnost ventilátoru / provětrání spalovací komory
S.02 Aktivována činnost čerpadla kotle
S.03 Zapalovací proces pro požadavek ohřevu OV
S.04 Plamen zapálen pro požadavek OV
S.05 Doběh čerpadla a ventilátoru

S.06 Doběh ventilátoru po ukončení ohřevu OV / provětrání 
spalovací komory

S.07 Doběh čerpadla
S.08 Běží blokovací čas hořáku po ukončení ohřevu OV
Stav Režim kotle pro okruh teplé vody
S.10 Požadavek na přípravu TV
S.11 Aktivována činnost ventilátoru / provětrání spalovací komory
S.13 Zapalovací proces pro požadavek ohřevu TV
S.14 Plamen zapálen pro požadavek TV
S.15 Doběh čerpadla a ventilátoru

S.16 Doběh ventilátoru po ukončení ohřevu TV / provětrání 
spalovací komory

S.17 Doběh čerpadla
Stav Předehřev TV / dobíjení zásobníku TV

S.20 Probíhá předehřev TV nebo dobíjení zásobníku TV nebo 
protočení čerpadla

S.21 Aktivována činnost ventilátoru / provětrání spalovací komory

S.23 Zapalovací proces pro požadavek ohřevu TV nebo dobíjení 
zásobníku

S.24 Plamen zapálen pro požadavek TV nebo dobíjení zásobníku
S.25 Doběh čerpadla a ventilátoru

S.26 Doběh ventilátoru po ukončení předehřevu TV nebo dobíjení 
zásobníku

S.27 Doběh čerpadla
S.28 Běží blokovací čas hořáku po ukončení předehřevu TV
Stav Speciální případy procesů

S.30
V základním nastavení je kotel bez požadavku na topení 
nebo teplou vodu. Jestliže je ke kotli připojen  eBus regulátor, 
zkontrolujte kontakty 3 a 4 na základní desce kotle.

S.31 Pouze TV mód

S.32 Otáčky ventilátoru jsou mimo toleranci - kotel vyčká na jejich 
srovnání.

S.34 Protimrazová ochrana je aktivní
S.39 Aktivní podlahového vytápění.
S.40 Aktivní mód předehřevu
S.41 Vysoký tlak vody

S.53 Velký rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou OV, je-li ΔT > 30, 
kotel hoří v minimálním výkonu.

S.54 Nedostatek vody v systému, příliš rychlý nárůst teploty na 
zpátečce při kontrole NTC snímačů

S.96 Kontrola NTC snímače na vratné OV - je blokován požadavek 
na přípravu OV a TV

S.98 Kontrola obou NTC snímačů - je blokován požadavek na 
přípravu OV a TV

11.2.3 Testovací režimy

Spuštěním různých testovacích režimů můžete spustit speciální 
funkce zařízení.

b
POZOR ! Vstupovat smí do této úrovně výhradně 
autorizovaný servis

• Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko on/off.

• Spolu s přidržením tlačítka  na více než 5 vteřin 
stiskněte tlačítko on/off.  
Na displeji se objeví první testovací režim „P01“.

• Pro výběr vámi požadovaného testovacího režimu stiskněte 
tlačítko  nebo  režimu .

• Pro spuštění testovacího režimu stiskněte tlačítko . 
Číslo testovacího režimu „PX“ a „On“ bliká na displeji.

• Testovací režim se po 15 minutách automaticky vypne.

• Po ukončení práce a pro odchod z testovacích režimů 
stiskněte On/Off.

Kód Parametr Popis

P.01 Hoření na volitelný 
výkon

Kotel po zapálení hoří na výkon,který 
nastavíme v rozsahu od Pmin do 100% 
pomocí tlačítek  nebo  na pravé 
straně ovládacího panelu.

P.02 Hoření na 
startovací výkon

Kotel po zapálení hoří na startovací 
výkon.

P.03 Hoření na 
maximální výkon

Kotel po zapálení hoří na maximální 
výkon.

P.05 Dopuštění vody 3-cestný ventil se přepne do středové 
polohy a je možné dopuštení systému.

P.06 Odvzdušnění 
topného systému

Funkce aktivuje čerpadlo topného 
systému po dobu 5 minut. Ujistěte se, 
zda je otevřený ovzdušňovací ventil.

P.07 Odvzdušnění kotle
Funkce aktivuje čerpadlo do okruhu 
ohřevu TV po dobu 5 minut. Ujistěte se, 
zda je otevřený odvzdušňovací ventil.

11.3 Měření CO2

24

1

2 3

Legenda 
1 Šroub pro nastavení max. výkonu 
2 Odběrné místo pro sondu analyzátoru
3 Záslepka 

• Nejprve odstraňte přední kryt.

• Vyndejte zátku (3) a zapojte analyzátor CO2 do odběrného 
místa (2).

• Spusťte testovací režim „P.01“ a nastavte hodnotu na 100 
pro dosažení Pmax. Odkazujeme na kapitolu  „Testovací 
režimy“.

• Aby bylo možné odečíst stabilizované hodnoty CO2 musíte 
počkat přibližně 5 minut.

• Jestliže hodnota není správná, otáčením šroubu (1) 
postupně přizpůsobíte nastavení tak, aby bylo dosaženo 
hodnoty CO2, která je uvedena v následující tabulce.
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b Každá porušená plomba musí být nahrazena.

Nastavení G20 G31
CO2 otevřený přední 
kryt  9 +/- 0.2 10.1 +/- 0.2

CO2 zavřený přední 
kryt 9.2 +/- 0.3 10.3 +/- 0.3

11.4 Nová kontrola a uvedení do provozu

• Jakmile je zařízení nainstalováno, proveďte test funkčnosti.

• Spusťte zařízení, abyste se tak ujistili, zda jsou nastavení 
správná, a zkontrolujte, že zařízení pracuje ve vší bezpečnosti.

• Vymažte historii kódu chyb, které se zobrazili na kotli. Postup 
naleznete v kapitole „Nastavení systému“ a  použijte kód 
„.94“.

• Zkontrolujte těstnost zařízení (plyn a voda) a odstraňte 
případné netěsnosti.

• Zkontrolujte, zda jsou spaliny po spalování odváděny 
správným způsobem.

• Zkontrolujte všechny ovládací a bezpečnostní prvky, jejich 
nastavení a jejich aktuální stav.

12 Informace pro uživatele

V rámci instalace musí autorizovaný servisní technik:

 - vysvětlit uživateli všechny funkce zařízení, bezpečnostní 
prvky, v případě nutnosti proveďte ukázku činnosti a 
zodpovězte dotazy

 - předat uživateli veškerou dokumentaci vztahující se ke kotli 

 - vyplnit dokumenty

 - informovat uživatele o všech opatřeních, která musí přijmout, 
aby nedošlo k poškození systému, zařízení či místa, kde se 
toto zařízení nachází.

 - připomenout uživateli nezbytnost provádění každoroční 
údržby.

 - vysvětlit uživateli, jak vypouštět zařízení, a ukázat mu 
potřebné manipulační prvky.

ÚDRŽBA

13 Odstraňováni poruch 

13.1 Diagnostika poruch

• Než přistoupíte ke specifické diagnostice, proveďte nejprve 
následující kontrolní kroky:

 - Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu a 
zda je zařízení správně zapojeno.

 - Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k plynu.

 - Ujistěte se, zda jsou všechny zavírací kohouty otevřeny.

 - Ujistěte se, zda ukazatel tlaku zobrazuje hodnotu minimálně 
0,8 baru; v opačné případě doplňte vodu.

 - Zkontrolujte správný chod externích regulačních prvků 
(pokojový termostat, ekvitermní regulace s čidlem venkovní 
teploty, ...).

 - Jestliže se na displeji objeví symbol  a zpráva  „rE SEt“, 
stiskněte tlačítko reset  pro restart zařízení.

13.2 Historie kódů chyb

Tato nabídka umožňuje zobrazit 10 posledních chyb, které 
zařízení nahlásilo.

• Pro zobrazení historie kódů chyb, stiskněte zároveň na více 
než 3 vteřiny tlačítka  a  režimu .
Na displeji se objeví první chyba „01   XX“.

• Pro zobrazení dalších chyb hlášených zařízením, stiskněte 
tlačítko  režimu .

• Pro výmaz historie kódů chyb, které byly zařízením 
nahlášeny, viz kapitola „Nastavení systému“ a používejte kód 
„.94“.

b
POZOR ! Vstupovat smí do této úrovně výhradně 
autorizovaný servis
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13.3 Kódy chyb

i
Poruchy popsané v této kapitole musí být, řešeny 
pouze autorizovaným servisem.

Popis Kód 
chyby Příčina Řešení

Nedostatek vody v systému (<0.3 
baru) F22

Přívodní kohout na vodu je uzavřený
Odpojené čerpadlo
Únik ze systému

• Doplňte systém.
• Odvzdušněte systém.
• Zkontrolujte zapojení čerpadla.
• Zkontrolujte zapojení vstupního a výstupního NTC 
čidla.
• Zkontrolujte, zda někde nedochází k úniku.

Nepřítomnost vody v systému: 
nezvyšuje se teplota, ale hořák 
hoří

F83

Chyba zapalování F28 Není přívod plynu / Nedostatečný tlak plynu
Špatné nastavení plynového ventilu
Vadná elektroda zapalování nebo ionizace 
Vadné zapalovací trafo 

• Zkontrolujte přívod plynu (plynový kohout otevřen).
• zkontrolujte nastavení plynového ventilu.
• Zkontrolujte zapojení zapalovacího trafa.
• Zkontrolujte stav elektrody (koroze).

Vyhasnutí plamene během 
provozu F29

Kolísání signálu plamene F 68

Chyba odvodu spalin F32 Nesprávná rychlost ventilátoru • Zkontrolujte přívod vzduchu a odvod spalin.
• Zkontrolujte elektrické zapojení ventilátoru.

Chyba přehřátí
F20 Zapnutí zabezpečení proti přehřátí (97 °C) • Zkontrolujte činnost čerpadla.

• Zkontrolujte, zda jsou vstupní a výstupní kohouty 
topení otevřeny.- Špatné odvzdušnění

Chyba snímače výstupní teploty 
otopné vody

F00 Odpojený snímač • Zkontrolujte zapojení snímače.
• Zkontrolujte kabely snímače.
• Zkontrolujte snímač.F10 Zkrat na snímači

Chyba snímače tlaku topného 
systému

F73 Zkrat na snímači nebo je snímač odpojen • Zkontrolujte zapojení snímače.
• Zkontrolujte snímač.F74 Chyba na snímači

Chyba snímače vstupní teploty 
otopné vody

F01 Snímač vstupní teploty otopné vody je odpojen • Zkontrolujte zapojení snímače.
• Zkontrolujte kabely snímače.
• Zkontrolujte snímač.F11 Zkrat na snímači vstupní teploty otopné vody

Chyba napětí EBUS F49 Chyba na lince EBUS
Zkrat na konektoru EBUS • Zkontrolujte napětí na lince EBUS.

Chyba hlavní desky

F61 Chyba ovládání plynového ventilu

• Zkontrolujte všechna zapojení hlavní desky.
• Zkontrolujte hlavní desku.
• Zkontrolujte kód výrobku.
• Proveďte restart zařízení.

F62 Chyba uzavírání plynového ventilu
F63 Chyba paměti hlavní desky

F64 Rychlé kolísání na výstupním a vstupním snímači 
otopné vody

F65 Příliš vysoká teplota hlavní desky
F67 Chyba signálu plamene na hlavní desce

Chyba motoru plynového ventilu

- Zkrat motoru plynového ventilu • Zkontrolujte zapojení plynového ventilu.
• Zkontrolujte činnost plynového ventilu.
• Zkontrolujte činnost čerpadlo kondenzátu 
(výběrové)

F26 Odpojené nebo vadné kabely

F77 Vadný plynový ventil
Vadné čerpadlo kondenzátu (výběrové)

Chyba při detekci plamene
F27 Abnormální detekce ionizace • Zkontrolujte ionozační elektrodu.

• Zkontrolujte hlavní desku.
• Zkontrolujte zapalovací trafo.- Vadný plynový ventil

Chyba na ovládacím panelu - Vadná deska • Nahraďte desku.

Chyba snímače výstupní teploty 
otopné vody F71 Vadný nebo odpojený snímač výstupní teploty 

(bez změny teploty)

• Zkontrolujte zapojení snímače.
• Ujistěte se, zda je snímač řádně přichycen k 
trubce.

Chyba komunikace displeje s 
hlavní deskou F70 Špatný kód výrobku

• Zkontrolujte, zda kód výrobku zobrazení na monitoru 
odpovídá kódu uvedenému na štítku (v případě 
chyby, kódu výrobku se nezobrazuje, viz menu.d.93).
• Zkontrolujte reference desky.

Chyba cirkulace vody F24 Chyba činnosti čerpadla (příliš rychlý vzestup 
teploty)

• Zkontrolujte, zda jsou vstupní a výstupní ventily 
topení otevřeny.

Maximální rozdíl teploty mezi 
vstupem a výstupem otopné vody F23 Problém s cirkulací vody

• Zkontrolujte zapojení výstupního a vstupního 
snímače otopné vody.
• Zkontrolujte rychlost čerpadla.

Stálý rozdíl teploty mezi výstupním 
a vstupním čidlem otopné vody

F72 Nesoulad mezi vstupní a výstupní teplotou 
otopné vody  (stálý rozdíl)

• Zkontrolujte zapojení NTC čidel.
• Nahraďte vadná čidla.

F84
Prohozené nebo odpojené vstupní a výstupní 
snímače otopné vody
Vadné čidlo teploty

Chyba tepelné pojistky F76 Tepelná pojistka je odpojena
Tepelná pojistka je vadná

• Zkontrolujte zapojení pojistky.
• Nahraďte primární výměník.
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Popis Kód 
chyby Příčina Řešení

Chyba výstupního a vstupního 
snímače otopné vody F85 Vstupní a výstupní snímač teploty otopné vody 

jsou připojeny ke stejné trubce • Zkontrolujte zapojení NTC čidel.

Chyba kontaktu bezpečnostního 
termostatu podlahového topení F86 Kontakt podlahového topení je otevřen

Odpojený nebo vadný snímač
• Zkontrolujte zapojení snímače.
• Zkontrolujte, zda je snímač připojen k hlavní kartě.

14 Změna plynu

i
Tato kapitola se vztahuje pouze na zařízení: 
- PANTHER CONDENS KKV 25 
- PANTHER CONDENS KKO 25

b Každá porušená plomba musí být nahrazena.

Pro provoz zařízení s jiným plynem, než s tím, který byl 
nastaven v továrně, musí být nejprve provedena určitá 
nastavení plynového ventilu.

14.1 Nastavení

24

1

2 3

Legenda 
1 Šroub pro nastavení max. výkonu 
2 Odběrné místo
3 Záslepka 

• Nejprve odstraňte přední kryt.

• Vyndejte zátku (3) a zapojte analyzátor CO2 do odběrného 
místa (2).

14.1.1 Nastavení plynového ventilu

• Nejprve vypněte zařízení pomocí tlačítka on/off.

• Otočte šroubem tak, abyste dodrželi směr a počet otáček, 
jak je uvedeno v následující tabulce.

Nastavení při změně 
plynu Model G20 ► G31 G31 ► G20

25 KKV 2 otáčky

25 KKO 3 otáčky

Nastavení při změně 
plynu Model G20 ► G31 G31 ► G20

25 KKV 2 otáčky

25 KKO 3 otáčky

14.1.2 Nastavení maximálního výkonu  

• Spusťte testovací režim „P.03: hoření P. max.“. Odkazujeme 
Vás kapitolu  „Testovací režimy“.

• Aby bylo možné odečíst stabilizované hodnoty CO2m musíte 
počkat přibližně 5 minut.

• Naměřené hodnoty srovnejte s hodnotami uvedenými v 
následující tabulce.

Nastavení při změně plynu G20 ► G31 G31 ► G20

CO2 otevřený přední kryt 10.1 ± 0.2 % 9 ± 0.2 %

CO2 zavřený přední kryt 10.3 ± 0.3 % 9.2 ± 0.3 %

14.1.3 Uvedení do provozu

• Vraťte zátku kolena odkouření na své místo.

• Umístěte zpět přední kryt zařízení.

Poznámka: po vrácení předního krytu se hodnoty CO2 změní a 
musí odpovídat hodnotám uvedeným v následující tabulce.

1 2
Legenda
1 Umístění štítku při změně plynu
2 Štítek

• Nalepte štítek o změně plynu, který je dodáván spolu se 
zařízením, na určené místo (1) na krytu elektrické krabice.

• V závislosti na štítku o změně plynu označte na štítku typ 
dodávaného plynu.

14.2 Opětovné spuštění a nová kontrola před 
uvedením do provozu

• Než přistoupíte ke spuštění zařízení postupujte dle pokynů 
uvedených v kapitole Specifická nastavení.
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15 Vypouštění 

15.1 Topný systém

B

A1

2

Legenda
1 Vypouštěcí trubka (není součástí dodávky)
2 Vypouštěcí kohout topení

• Otevřete vypouštěcí kohout (1), který se nachází pod kotlem.

• Umožněte nasátí vzduchu do systému například otevřením 
jednoho z odvzdušňovacích ventilů.

• Pro vypuštění vody pouze ze samotného zařízení, musíte 
nejprve uzavřít vstupní a výstupní kohout topení.

15.2 Systém teplé vody  

i
Tato kapitola se vztahuje pouze na zařízení: 
- PANTHER CONDENS KKV 
- PANTHER CONDENS KKO připojený k zásobníku.

• Uzavřete přívodní kohout pro vodu.

• Umožněte nasátí vzduchu do systému tak, že otevřete 
kohout na teplou vodu.

16 Údržba

• Odkazujeme na kapitolu „Bezpečnostní pokyny“, kde 
naleznete seznam nutných činností, které musí být 
provedeny ještě před zahájením samotné údržby zařízení.

• Po ukončení údržby zařízení a pro jeho opětovné spuštění 
postupujte dle instrukcí uvedených v kapitole  „Uvedení do 
provozu“.

16.1 Roční údržba

16.1.1 Kontrola jednotlivých prvků

• Zkontrolujte, zda Hallova sonda na teplé vodě pracuje 
správně.

• Zkontrolujte, zda plynový ventil správně moduluje.

• Zkontrolujte, zda teplotní snímače správně fungují.

• Zkontrolujte kvalitu ionizace.

• Zkontrolujte, zda tepelná pojistka stále zajišťuje ochranu 
zařízení proti přehřátí.

• Zkontrolujte, zda tlakový snímač funguje správně.

• Zkontrolujte tlak expanzní nádoby.

16.1.2 Další kontrolní kroky

• Zkontrolujte úroveň CO2 a tyto hodnoty srovnejte s 
hodnotami uvedenými v kapitole  „Měření CO2“.

• Zkontrolujte, zda nedochází k únikům na úrovni spojů a 
bezpečnostního ventilu.

• Zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu.

• Zkontrolujte stav odkouření.

• Zkontrolujte uzemnění zařízení.

16.1.3 Čištění jednotlivých prvků

• Následující prvky musí být pravidelně čištěny:

 - Filtr na studenou vodu

 - Filtr topení

 - Sifon kondenzátu  

 - Výměník

 - Hořák

 - Ventilátor

16.1.4 Proti-korozní a proti-kalová ochrana

Abyste zabránili korozi systému, doporučujeme přidávat korozní 
inhibitor do vody v topného systému. Tento inhibitor zastavuje 
elektrické reakce mezi jednotlivými materiály v systému. 
Ve svém důsledku také zabrání vzniku plynu, který by se mohl 
vytvářet během chemických reakcí.

Úprava vody je zvláště důležitá v případě podlahového topení, 
jelikož nízká teplota je ideálním prostředím pro bakteriální 
proliferaci. To může vést ke vzniku kalu, který může následně 
ucpat systém v jeho jednotlivých částech nebo systém jako 
celek.

Pro určení správného dávkování těchto výrobků je nutné znát 
objem vody v systému. Doporučujeme si údaje o objemu 
zaznamenat i pro budoucí použití.

Inhibitory musí být slučitelné s materiály použitými v systému.
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16.2 Přední kryt

24
V

230
V

A

A
B

C

2

1

Legenda
1 Přední kryt
2 Upevňovací šroub předního krytu

• Při odstraňování předního krytu zařízení postupujte od (A) 
do (C).

16.3 Tlumič 

A

B

C

3

1

2

Legenda
1 Upevňovací šroub tlumiče
2 Pevný tlumič
3 Odnímatelný tlumič

• Odstraňte upevňovací šroub tlumiče (1) a vytáhněte tlumič 
(3).

• V případě potřeby můžete při čištění tlumiče použít suchý 
hadřík, ale dávejte si pozor, aby nedošlo k poškození pěnové 
výplně.

• Při montáži tlumiče postupujte obráceným způsobem.

16.4 Expanzní nádoba

1

2

Legenda
1 Expanzní nádoba
2 Ventilek expanzní nádoby

• Kontrolujte tlak expanzní nádoby (viz kapitola „Technické 
údaje“) prostřednictvím ventilku, který se nachází na 
expanzní nádobě a v případě potřeby tlak upravte.

• Jestliže jste provedli instalaci nové expanzní nádoby, naplňte 
systém a v případě potřeby jej odvzdušněte.
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16.6 Sifon kondenzátu

a
Pozor: kondenzáty jsou velmi kyselé, a proto 
používejte ochranné rukavice.

5

4

3

2

1

1

Legenda
1 Sifon kondenzátu
2 Vývod kondenzátů
3 Nádoba sifonu
4 Upevňovací klipsy sifonu kondenzátu
5 Hadice

• Pod sifon (1) umístěte nějakou nádobu.

• Vyjměte nádobu sifonu (3) a vyčistěte ji.

• Odpojte odvod kondenzátů (2).

• Odpojte hadici (5) primárního výměníku.

• Uvolněte sifon (1) pomocí klipsů (4).

• Vyčistěte hadici, sifon.

• Vše namontujte zpět a dávejte při tom pozor na správné 
zapojení těsnících spojů.

• Zprovozněte nádobu sifonu (3) tak, že jej naplníte vodou.

16.5 Filtr topení

B

B

C

AA

A

E

D

1

2

3

4

5

1

2

Legenda
1 Upevňovací patka deskového výměníku
2 Upevňovací šroub deskového výměníku
3 Těsnění
4 Filtr deskového výměníku
5 Deskový výměník

Filtr topení zlepšuje odvzdušňování topného systému.

• Uzavřete výstupní kohout topení a vypusťte kotel.

• Odšroubujte šrouby (2) a upevňovací patky (1).

• Odstraňte deskový výměník (5). 

• Odstraňte těsnění (3).

• Odstraňte filtr (4).

• Vše vyčistěte a vraťte na původní místo. 
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16.7 Primární výměník

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10 Topné smyčky výměníku 
11 Primární výměník 
12 Těsnění hořáku
13 Hořák
14 Plynový ventil
15 Ventilátor
16 Konektor ventilátoru
17 Plynové potrubí

Legenda
1 Konektor plynového ventilu
2 Uzemňovací vodič
3 Zásuvka elektrody zapalování a ionizace
4 Upevňovací šroub elektrody zapalování a ionizace
5 Spoj elektrody zapalování a ionizace
6 Elektroda zapalování a ionizace
7 Upevňovací matice hořáku
8 Upevňovací šroub hořáku
9 Konektor tepelné pojistky
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16.7.1 Elektroda zapalování a Ionizace

• Odpojte zásuvku (3) elektrody a zemnící vodič (2).

• Odšroubujte 2 upevňovací šrouby (4) elektrody zapalovaní a 
ionizace.

• Opatrně vysuňte elektrodu ze spalovací komory.

• Zkontrolujte, jestli není špička elektrody (6) poškozena.

• Vyčistěte a zkontrolujte, zda je rozestup mezi 2 elektrodami v 
rozmezí 3,5 až 4,5 mm.

• Zkontrolujte, jestli není těsnění (5) poškozeno. V případě 
potřeby jej vyměňte.

16.7.2 Demontáž hořáku

• Odmontujte tlumič (viz kapitola „Demontáž tlumiče“).

• Odpojte konektor elektrody zapalování a kontroly plamene 
(6) ze zapalovače.

• Odpojte  plynový přívod (17). 

• Odpojte  konektory plynového ventilu (1) a ventilátoru (15).

• Uvolněte 4 matice (7).

• Vyjměte hořák z výměníku (11).

Šrouby (8) přivařené k výměníku nesmí být poškozeny. V 
opačném případě musíte nahradit výměník.

Izolace hořáku nesmí být poškozena. V opačném případě ji 
nahraďte.

16.7.3 Čištění primárního výměníku

• Vyčistěte hada spirály (10) primárního výměníku (11)  
pomocí vody.

16.7.4 Kontrola hořáku

Hořák (13) nevyžaduje žádnou údržbu, ani žádné čištění. 

• Zkontrolujte, zda není jeho povrch poškozen. V případě 
nutnosti hořák vyměňte.

• Jakmile provedete kontrolu a výměnu hořáku, namontujte 
hořákový soubor tak, jak je popsáno v následující kapitole.

16.7.5 Montáž hořákového kompletu

a
Pozor: Při každé demontáži hořáku se musí 
vyměnit těsnění (12).

• Umístěte hořákový kompletu na topné těleso (11).

• Postupně utáhněte všechny 4 matice (7) – postupujte do 
kříže.

• Namontujte zpět tlumič.

• Připojte plynové vedení (17) s novým těsnění k hořákovému 
kompletu.

• Zapojte konektor elektrody zapalování a ionizace (6) k 
zapalovači.

• Zapojte konektor plynového ventilu (1) a ventilátoru (15).

• Otevřete plynový přívod ke kotli. 

• Zkontrolujte těsnost plynové přípojky.

16.8 Nahrazení napájecího kabelu

e
Napájecí kabel zařízení musí být nahrazen pouze 
výrobcem, jeho autorizovaným servisem nebo 
obdobným kvalifikovaným technikem, aby se tak 
zabránilo vzniku nebezpečí  úrazu el. proudem.

• Jestliže je napájecí kabel poškozen, nahraďte jej podle 
doporučení, která jsou uvedena v kapitole „Elektrické 
zapojení“.

17 Náhradní díly

Aby bylo možné zaručit bezpečnost provozu kotle, stejně jako 
dlouhou životnost, používejte výhradně originální náhradní díly 
schválené výrobcem.

i
Toto zařízení nese označení shody CE. Používejte 
pouze originální náhradní díly, které jsou nové a 
schválené výrobcem.

• Ujistěte se, zda jsou náhradní díly správně zapojeny a ve 
správné poloze. Po jakémkoliv zásahu do zařízení, proveďte 
kontrolu zařízení a jeho činnosti.
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TECHNICKÉ údAJE

18 PANTHER CoNdENS

Kotel, typ C13, C33, C43, C53

Popis Jednotka 12 KKo 25 KKv 25 KKo

Kategorie plynu l2H ll2H3P ll2H3P

Topení
Min. užitkový výkon při 80°C/60°C (P min.) kW 3.9 4.9 5.9
Max. užitkový výkon při 80°C/60°C (P max.) kW 12 18.1 24.5
Min. užitkový výkon při 50°C/30°C (P min.) kW 4.4 5.4 6.6
Max. užitkový výkon při 50°C/30°C (P max.) kW 13.2 19.6 26.7
Účinnost při 80°C/60°C % 97.7 97.7 97.7
Účinnost při 50°C/30°C % 107.6 106.2 106.8
Účinnost při 40°C/30°C % 109.5 108.4 109.2
Hladina účinnosti podle Evropské směrnice č.92/42 - Kondenzace
Minimální výkon (Q min.) kW 4.1 5.1 6.1
Maximální výkon (Q max.) kW 12.3 18.5 25
Minimální dodané množství topení l/h 400 400 400
Min. výstupní teplota otopné vody °C 10 10 10
Max. výstupní teplota otopné vody  °C 80 80 80
Objem expanzní nádoby l 8 8 8
Tlak expanzní nádoby před plněním bar 0.75 0.75 0.75
Max. kapacita systému při 75°C l 160 160 160
Pojišťovací ventil, maximální tlak bar 3 3 3
Ohřev teplé vody
Min výkon  (P min.) kW 4.1 (*) 5.1 6.1 (*)
Max. výkon (P max.) kW 12.3 (*) 25.5 30.6 (*)
Minimální výkon  (Q min.) kW 4.1 (*) 5.1 6.1 (*)
Maximální výkon  (Q max.) kW 12.3 (*) 25.5 30.6 (*)
Min. teplota teplé vody °C - 38 -
Max. teplota teplé vody °C - 60 -
Specifický výkon (D) podle EN 13203 l/min - 12.2 -
Komfort teplé vody podle EN 13203 - - ** -
Minimální průtok teplé vody l/min - 1.9 -
Omezovač průtoku studené vody l/min - 8 -
Maximální tlak činnosti teplé vody bar - 10 -
Min. napájecí tlak bar - 0.3 -
Doporučený napájecí tlak bar - 2 -
Max. napájecí tlak (**) bar - 10 -
(*) Jen s připojeným externím zásobníkem.
(**) Pro napájecí tlak větší než 3 bary, je doporučeno instalovat reduktor tlaku.
Spalování
Dodávané množství vzduchu (1013 mbar - 0°C) m3/h 14.7 23.7 29.8
Hmotnostní průtok spalin při Pmin. g/s 1.8 2.3 2.8
Hmotnostní průtok spalin při Pmax. g/s 5.5 8.3 11.3
Hmotnostní průtok spalin v režimu teplé vody g/s - 11.5 -
Teplota spalin při P min. 80°C/60°C °C 69 66.8 59.6
Teplota spalin při P min. 50°C/30°C °C 44 47.1 39.3
Teplota spalin při P max. 80°C/60°C °C 69 65.7 63.4
Teplota spalin při P max. 50°C/30°C °C 48 48.8 44
Teplota spalin při přehřátí °C 70 105 95
Teplota spalin v režimu teplé vody °C - 70.7 -
Hodnot spalin (měřené v nominálním tepelném výkonu a s referenčním plynem G20, během topení) :

CO
ppm 44 98.3 103.6

mg/kWh 47 105 110.6
CO2  % 9 9 9

NOx vyvážený
ppm 17.5 22.6 21.9

mg/kWh 30.8 39.9 38.6

TECHNICKé ÚDAJE
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Popis Jednotka 12 KKo 25 KKv 25 KKo

El. data

Napětí napájení V/Hz 230V 
50Hz

230V 
50Hz

230V 
50Hz

El. příkon W 151 151 151
Proud A 0.66 0.66 0.66
Pojistka A 2 2 2
El. krytí IPX4D IPX4D IPX4D
El. třída I I I

Popis Jednotka 12 KKo 25 KKv 25 KKo

Rozměry a hmotnost
Výška mm 740 740 740
Šířka mm 418 418 418

Hloubka mm 344 344 344
Hmotnost kg 37.1 37.1 37.7
Číslo CE 1312 BU 5333 1312 BU 5334 1312 BU 5335

Popis Jednotka 12 KKo 25 KKv 25 KKo

Zemní plyn G 20 (*)
Max. spotřeba plynu při maximálním výkonu ohřevu vody m3/h - 2.70 -
Max. spotřeba plynu při maximálním výkonu topení m3/h 1.30 1.96 2.65
Max. spotřeba plynu při minimálním výkonu m3/h 0.434 0.54 0.65
Vstupní tlak plynu mbar 20 20 20
Propan G 31 (*)
Max. spotřeba plynu při maximálním výkonu ohřevu vody kg/h - 1.98 -
Max. spotřeba plynu při maximálním výkonu topení kg/h - 1.44 1.94
Max. spotřeba plynu při minimálním výkonu kg/h - 0.40 0.47
Vstupní tlak plynu mbar - 37 37
(*) ref. 15°C - 1013 mbar plyn sec

TECHNICKé ÚDAJE
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Vaillant Group CzeCh s.r.o. 

Chrášťany 188 
252 19 Praha-západ 
Tel: 257 090 811 
Fax: 257 950 917


