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Plnenie systému







Stlačte súčasne tlačidlá vykurovania (ozn. 3 a 4 - fig. 1) na 5 sekúnd, aby ste aktivovali
režim TEST. Kotol sa zapne pri maximálnom výkone nastaveného vykurovania, ako v
nasledujúcom odseku.

Na displeji blikajú symboly vykurovania aj úžitkovej vody (obr. 23) vedľa sa zobrazí
výkon vykurovania.

Aktivácia režimu TEST

Regulácia výkonu vykurovania

Aby sa dala urobiť regulácia výkonu vykurovania, uveďte kotol do režimu TEST (pozrite
odsek 4.1). Pomocou tlačidiel na úpravu vykurovania (ozn. 3 a 4 - fig. 1) zvýšte alebo
znížte výkon (minimum = 00 - Maximum = 100). Stlačením tlačidla RESET do 5 sekúnd
maximálny výkon ostane ako bol práve nastavený. Zrušte prevádzku TEST (pozrite
odsek 4.1).

Obr.23-režim TEST (výkon=100%)

4.2 Uvedenie do prevádzky

Pred zapnutím kotla
• Skontrolujte, či na plynovom zariadení nedochádza k únikom.
• Skontrolujte správny tlak v expanznej nádrži.
• Naplňte hydraulické zariadenia a zabezpečte úplné odvzdušnenie kotla a rozvodného
zariadenia.
• Skontrolujte, či nedochádza k úniku vody na rozvodnom zariadení, v okruhu úžitkovej
vody alebo na prípojkách, či v kotli.
• Skontrolujte správnosť zapojenia elektrického zariadenia a účinnosť uzemnenia.
• Skontrolujte, či hodnota tlaku a prietok plynu pre vykurovanie vyhovuje požiadavkám.
• Skontrolujte, či v blízkosti kotla nie sú horľavé kvapaliny alebo iné horľavé materiály
Kontroly počas prevádzky
• Zapnite spotrebič .
• Kontrolujte tesnosť okruhu paliva a vodných rozvodných zariadení.
• Skontrolujte účinnosť komína a odvodov vzduch - spaliny počas prevádzky kotla.
• Skontrolujte správnu tesnosť a funkčnosť sifónu a zariadenia na odvod skondenzovanej
vody.
• Skontrolujte správnu cirkuláciu vody medzi kotlom a rozvodným zariadením.
• Skontrolujte správnu moduláciu plynového ventilu jednak vo fáze vykurovania, ako
aj pri produkcii úžitkovej vody.
• Skontrolujte správne zapnutie kotla vykonaním niekoľkých skúšok zapnutia a vypnutia,
pomocou izbového termostatu alebo diaľkového časového ovládača.
• Skontrolujte, či spotreba paliva, ktorá je na počítadle, zodpovedá spotrebe uvedenej
v tabuľke s technickými údajmi v kap. 5.
• Skontrolujte, či sa bez vykurovania horák správne zapáli po otvorení kohútika teplej
úžitkovej vody. Skontrolujte, či počas prevádzky vykurovania sa pri otvorení
kohútika s teplou vodou zastaví obehové čerpadlo vykurovania a či je produkcia teplej
úžitkovej vody správna.
• Skontrolujte správne naprogramovanie parametrov a vykonajte prípadné úpravy
podľa Vášho želania (kompenzačná krivka, výkon, teploty a pod.)
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Pomocou tlačidiel na úpravu vykurovania (ozn. 3 a 4 - fig. 1) zvýšte alebo znížte výkon
(Minimálny = 0 %, Maximálny = 100 %).
Stlačením tlačidla úžitkovej vody “-” (ozn. 1 - fig. 1) výkon kotla sa okamžite nastaví na
minimum (0 %). Stlačením tlačidla úžitkovej vody “+” (ozn. 2 - fig. 1) výkon kotla sa
okamžite nastaví na maximum (100%).
V prípade, že aktivujete režim TEST a odoberiete teplú úžitkovú vodu, množstvo ktorej
stačí na aktivovanie režimu Úžitková voda, kotol ostane v režime TEST, ale 3-cestný
ventil sa prepne do polohy úžitkovej vody.
Aby ste zrušili režim TEST, stlačte súčasne tlačidlá vykurovania (ozn. 3 a 4 - fig. 1) na 5
sekúnd.
Režim TEST sa v každom prípade automaticky zruší po 15 minútach alebo po ukončení
odberu teplej úžitkovej vody (v prípade, že odber teplej úžitkovej vody bol dostatočný na
aktiváciu režimu Úžitkovej vody).

4.3 Údržba

Otvorenie predného panela

Aby ste otvorili plášť kotla:

1. Odskrutkujte čiastočne skrutky A (pozrite fig. 24).
2. Potiahnite k sebe panel B a uvoľnite ho z horných upevnení.

Pred vykonaním akéhokoľvek úkonu vnútri kotla odpojte elektrické napájanie a
zatvorte plynový kohút na prívode

obr. 24 - Otvorenie predného panela

Pri tomto spotrebiči má opláštenie aj funkciu hermetickej komory. Po
každom úkone, pri ktorom by bolo potrebné otvoriť kotol, pozorne skon-
trolujte správne opätovné namontovanie predného panela a jeho te-
snosť.

Postupujte v opačnom poradí ako pri jeho montáži. Uistite sa, že je správne zavesený k
horným úponom a či sa správne opiera na bokoch. Hlavička skrutky "A" sa po utiahnutí
musí nachádzať pod spodným záhybom spoja (pozri fig. 25).

obr. 25 - správne umiestnenie predného panela

Pravidelná kontrola

Aby sa funkčnosť a účinnosť spotrebiča udržala dlhú dobu, je nevyhnutné, aby kvali-
fikovaný pracovník vykonával v pravidelných intervaloch nasledujúce kontroly:

• Ovládacie a bezpečnostné prvky (plynový ventil, prietokomer, termostaty a pod.)
musia fungovať správne.

• Okruh odvodu spalín musí byť dokonale účinný.
• Hermetická komora musí byť nepriepustná.
• Potrubia a koncovka vzduch-spaliny musia byť bez prekážok a nesmú na nich byť úniky
• Horák a výmenník musia byť čisté a bez usadenín.

používajte chemické prostriedky ani oceľové kefy.
• Elektróda musí byť bez usadením a musí byť umiestnená správne.
• Plynové a vodovodné prípojky musia byť zabezpečené proti únikom.
• Tlak vody v rozvodnom zariadení za studena musí byť približne 1 bar; ak tlak ne-

zodpovedá, upravte ho na túto hodnotu.
• čerpadlo cirkulácie nesmie byť zablokované.
• Expanzná nádrž musí byť naplnená.
• Prietok a tlak plynu musia zodpoveda�údajom uvedeným v príslušných tabu kách.
• Systém odvodu kondenzátu musí byť účinný a nesmie na ňom dochádzať k

únikom ani prekážkam.
• Sifón musí byť naplnený vodou.

A

A

B

A

OK

Pri prípadnom čistení ne-

NIE
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4.4 Riešenie problémov

Diagnostika

V prípade chyby alebo problému činnosti bude displej blikať a zobrazí sa identifikačný
kód chyby.

Existujú odchýlky, ktoré spôsobujú stále zablokovania (oznaþené písmenom „A"): aby
sa obnovila prevádzka, stačí stlačťi tlačidlo reset (Ozn. 6 - fig. 1) na 1 sekundu alebo
pomocou RESET na diaľkovom ovládači (voliteľný), pokiaľ je nainštalovaný; ak sa kotol
nezapne, najprv odstráňte príčinu poruchy.

Iné chyby spôsobujú dočasné zablokovanie kotla (označené písmenom “F”), pri nich sa
činnosť kotla obnoví automaticky ihneď potom, čo sa hodnota vráti na normálnu pre-
vádzkovú hodnotu kotla.

Tabuľka možných chýb

Kód
chyby

Chyba Možná prí ina Riešenie

A01 Horák sa nezapálil

Neprivádza sa plyn
Skontrolujte, i je prívod plynu do
kotla rovnomerný a i sú rúrky
odvzdušnené

Chyba zapaľovacej a kontrolnej
elektródy

Skontrolujte káblové zapojenie
elektródy, i je správne umiestnená
a i na nej nie sú usadeniny

Poškodený plynový ventil Skontrolujte a vymeňte plynový ventil
Nedostato ný tlak plynu v sieti Skontrolujte tlak plynu v sieti

Upchatý sifón
Skontrolujte a podľa potreby vyčistite
sifón

A02
Signál prítomnosti plameňa
so zhasnutým horákom

Chyba elektródy
Skontrolujte káblové zapojenie
ioniza nej elektródy

Chyba karty Skontrolujte kartu

A03 Ochranný zásah pri prehriatí

Poškodený senzor vykurovania
Skontrolujte správne umiestnenie a
innosť senzora vykurovania

Voda v zariadení necirkuluje Skontrolujte obehové erpadlo
Rozvodné zariadenie je
zavzdušnené

Odvzdušnite rozvodný systém

A04
Zásah poistky odvodu spalín
a dymov

Chyba F07, ku ktorej došlo 3-krát za
posledných 24 hodín

Pozri chybu F07

A05
Zásah ochrannej poistky
ventilátora

Chyba F15, ktorá trvala po dobu 1
hodiny

Pozri chybu F15

A06
Chýba plameň po fáze
zapnutia
(6-krát poþas 4 min.)

Chyba ioniza nej elektródy Skontrolujte polohu ionizačnej
elektródy a pod a potreby ju vymeňte

Nestabilný plame Skontrolujte horák
Chyba Offset plynového ventilu Skontrolujte tarovanie Offsetu

pri minimálnom výkone
upchaté vzdušné potrubia/odvody
spalín

Odstráňte prekážky z komín,a odvodu
spalín, prívodu vzduchu a z koncoviek

Upchatý sifón
Skontrolujte a podľa potreby vy istite
sifón

F07 Vysoká teplota dymov
Sonda dymov zaznamená
nadmernú teplotu

Skontrolujte výmenník

F10
Chyba senzora na vstupe do
rozvodného zariadenia 1

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie
alebo vymeňte senzor

Káblovanie v skrate
Prerušené káble

F11
Chyba sa senzore
spätného toku

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie
alebo vymeňte senzor

Káblovanie v skrate
Prerušené káble

F12
Chyba senzora
úžitkovej vody

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie
alebo vymeňte senzor

Káblovanie v skrate
Prerušené káble

F13 Chyba na sonde dymov
Poškodená sonda

Skontrolujte káblové zapojenie
alebo vymeňte sondu dymov

Káblovanie v skrate
Prerušené káble

F14
Chyba senzora na vstupe do
rozvodného zariadenia 2

Poškodený senzor
Skontrolujte káblové zapojenie
alebo vymeňte senzor

Káblovanie v skrate
Prerušené káble

F15 Chyba na ventilátore

Chyba napätia elektrickej siete 230V
Skontrolujte káblové zapojenie
8-pólového konektora

Prerušený signál tachimetra
Skontrolujte káblové zapojenie
8-pólového konektora

Poškodený ventilátor Skontrolujte ventilátor

F34
Napájacie napätie nižšie ako
170 V

Problémy s elektrickou sie ou Skontrolujte elektrickú sieť

F35
Nesprávny kmito et v
elektrickej sieti

Problémy s elektrickou sie ou Skontrolujte elektrickú sieť

F37
Nesprávny tlak vody v
zariadení

Príliš nízky tlak Napl te zariadenie
Sníma tlaku vody nie je zapojený
alebo je poškodený

Skontrolujte senzor

F39 Chyba vonkajšej sondy
Poškodená sonda alebo skrat káblov

Skontrolujte káblové zapojenie alebo
vymeňte senzor

Po aktivácii riadenej teploty sa
odpojila sonda

Znovu zapojte vonkajšiu sondu alebo
vypnite riadenú teplotu

A41/
A44

Umiestnenie senzorov Senzor na vstupe sa odpojil od rúrky
Skontrolujte správne umiestnenie a
innosť senzora vykurovania

A42 Chyba senzora vykurovania Poškodený senzor Vyme te senzor

F43 Ochranný zásah výmenníka.

Problém s cirkuláciou H2O

v zariadení
Skontrolujte obehové erpadlo

Rozvodné zariadenie je
zavzdušnené

Odvzdušnite rozvodný systém

F52 Chyba senzora vykurovania Poškodený senzor Vyme te senzor

/ Senzor TUV
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A61 Chyba elektron. ABM03 Vnútorná chyba elektr. ABM03
Skontrolujte uzemnenie a podľa
potreby vymeňte elektroniku

A62
Chýba prepojenia medzi
elektronikou a plynovým
ventilom

u pripojte k plynovému ventilu

Poškodený ventil Vymeňte ventil

A63
F64
A65
F66

ABM03 ABM03
Skontrolujte uzemnenie a podľa
potreby vymeňte elektroniku

A23
A24
F20
F21
A26
F40
F47

Chyba parametrov na karte
Nesprávne nastavenie parametra
na karte

Skontrolujte a podľa potreby upravte
parameter karty.

Kód
chyby

Chyba RiešenieMožná prí inač

Chyba elektron. Vnútorná chyba elektr.

Elektronika nie je prepojená Elektron.

SK
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Legenda obrázkov kap.5

7 Vstup plynu

8 Výstup úžitkovej vody

104 Poistka

9 Vstup studenej vody

114 Snímač tlaku vody

10 Vstup do rozvodného zariadenia

136 Prietokomer

11 Spätný tok z rozvodného zariadenia

138 Vonkajšia sonda (doplnková)

14 Bezpečnostný ventil

139 Diaľkový časový ovládač (voliteľný)

16 Ventilátor

154 Rúrka na odvod skondenzovanej vody

32 Obehové čerpadlo vykurovania

186 Senzor spätného toku

36 Automatický odvzdušňovací ventil

191 Senzor teploty spalín

37 Filter na vstupe studenej vody

193 Sifón

39 Regulátor prietoku

42 Teplota úžitkovej vody

196 Nádržka kondenzátu

44 Plynový ventil

221 Spätný ventil

56 Expanzná nádrž

278 Dvojitý senzor (Bezpečnosť + Vykurovanie)

72 Izbový termostat (nedodáva sa)

340 Obtoková rúrka -Bypass

74 Kohút na naplnenie rozvodného zariadenia

350 Jednotka horáka/ventilátora

81 Elektróda zapaľovania/ionizácie

A Spínač ON/OFF (konfigurovateľný)22 Horák

35 Separátor

Údaj Jednotka BLUEHELIX PRO
S 27 C

Max. tepelný príkon vykurovania kW 25,0 0 (Q)

Minimálny tepelný príkon vykurovania kW 5,8 6,7 (Q)

Max. tepelný výkon vykurovania (80/60°C) kW 24,5 31,4 (P)

Minimálny tepelný výkon vykurovania (80/60°C) kW 5,7 6,6 (P)

Max. tepelný výkon vykurovania (50/30°C) kW 26,5 34,0

Minimálny tepelný výkon vykurovania (50/30°C) kW 6,2 7,2

Max. tepelný príkon úžitkovej vody kW 27,5 34,8

Min. tepelný príkon úžitkovej vody kW 5,8 6,7

Max. tepelný výkon úžitkovej vody kW 27,0 34,1

Min. tepelný výkon úžitkovej vody kW 5,7 6,6

Tlak plynu napájania G20 mbar 20 20

Max. prietok plynu G20 m3/h 2,91 3,68

Min. prietok plynu G20 m3/h 0,61 0,71

CO2 max G20 % 9,20 9,20

CO2 min G20 % 8,70 8,70

Tlak plynu napájania G31 mbar 37 37

Max. prietok plynu G31 kg/h 2,15 2,72

Min. prietok plynu G31 kg/h 0,45 0,52

CO2 max G31 % 10,70 10,70

CO2 min G31 % 9,80 9,80

Trieda úþinnosti pod a smernice 92/42 EHS -

Trieda emisií NOx - 5 5 (NOx)

Max. pracovný tlak pri vykurovaní bar 3 3 (PMS)

Min. pracovný tlak pri vykurovaní bar 0,8 0,8

Max. teplota pri vykurovaní °C 90 90 (tmax)

Objem vody pri vykurovaní litre 1,7 2,1

Objem expanznej nádoby vykurovania litre 8 10

Pôvodný tlak expanznej nádrže vykurovania bar 0,8 0,8

Maximálny pracovný tlak pri produkcii úžitkovej vody bar 9 9 (PMW)

Minimálny pracovný tlak pri produkcii úžitkovej vody bar 0,3 0,3

Prietok úžitkovej vody t 25°C l/min 15,5 19,5

Prietok úžitkovej vody t 30°C l/min 12,9 16,3 (D)

Stupeň ochrany IP X5D X5D

Napätie elektrickej siete V/Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Elektrický príkon W 100 120

Hmotnosť naprázdno kg 29 31,5

Druh spotrebiča

PIN CE

CHARAKTERISTIKY A TECHNICKÉ DÁTA

C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33

461CM0988

A = Tlakové straty - B = Min. rýchlosť obehového čerpadla - C = Max. rýchlosť
obehového čerpadla
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Obr.27- Vodná schéma

Obr. 26 - Všeobecný náhľad
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Obr. 29 -Elektronická schéma



ErP produktový informačný list

MODEL: BLUEHELIX PRO S 27 C

Značka: FERROLI

Kondenzačný kotol: ÁNO

Nízko-teplotný kotol (**): NIE

B1 kotol: NO

Kombinovaný ohrev: ÁNO

Kogeneračná jednotka: NIE

Položka

Sezónna trieda energetickej účinnosti vykurovania

Menovitý tepelný výkon

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov

Symbol Jednotka Hodnota

Vysokoteplotný režim znamená teplotu spiatočky 60 ° C pri vstupe vykurovacieho zariadenia a teplote prívodu 80 ° C na výstupe vykurovacieho telesa.

Nízka teplota pre kondenzačné kotly 30 ° C, pre nízkoteplotné kotly 37 ° C a pre iné kotly 50 ° C ako spätná teplota (pri vstupe do kotla).

Užitočný tep. výkon pri menovitom tepelnom výkone a vysokoteplotnom režime (*)

Užitočný tep. výkon pri 30% menovitého tepelného výkonu a nízkoteplotného režimu (**)

Užitočný tepelný výkon

Užitočná účinnosť

Užitočná efektívnosť

Ostatné položky

Pre kombinované kotly

Užitočná účinnosť pri menovitom tepelnom výkone a vysokoteplotnom režime (*)

Užitočná účinnosť pri 30% menovitého tepelného výkonu a nízkoteplotného režimu (**)

Pri plnom zaťažení

Pri čiastočnom zaťažení

V pohotovostnom režime

Pohotovostné tepelné straty

Spotreba energie zapaľovača

Ročná spotreba energie

Hladina akustického hluku

Emisie oxidov dusíka

Deklarovaný profil zaťaženia

Trieda energetickej účinnosti vykurovania vody

Denná spotreba elektrickej energie

Ročná spotreba elektrickej energie

Energetická účinnosť vykurovania vody

Denná spotreba paliva

Ročná spotreba paliva
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FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it

Prehlásenie o zhodeSK

Výrobca: FERROLi S.p.A.
Adresa: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy
vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi smernicami EÚ:
- Smernica o plynových zariadeniach 2009/142
- ERP smernica 2009/125 
- Smernica o nízkom napätí 2006/95
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108

FERROLI SLOVAKIA

MSGO, s.r.o.
Jaseňova 7, 949 01 Nitra

Sklad: Dlhá 96/C, 949 01 Nitra
ferroli@ferrolislovakia.sk

www.ferrolislovakia.sk


