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2. Prevádzkové inštrukcie
2.1 Úvod

2.2 Riadiaci panel

Milý zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali kotol FERROLI.
Kotol Divaproject C24 je závesný atmosferický kotol v prevedení komín.
Jeho kvalitná konštrukcia zaručuje dlhoročnú prevádzku.
Prosíme, aby ste si pozorne prečítali tento užívateľský manuál a dodržiavali pravidelné
ročné kontroly.

Obr. 1 - Riadiaci panel

1 =
2 =
3 =
4 =
5 =

Indikácie počas prevádzky

TAB. 1

Leto/ Zima prepínanie a nastavovanie teploty kúrenia.
Nastavovanie teploty teplej vody a jej deaktivácia
Tlačidlo ECO/COMFORT
Prevádzkové a signalizačné diódy
Tlačidlo RESET 

Počas bežnej prevádzky, diagnostická kontrola odovzdáva informácie 
pomocou LED diód. (TAB.1)

Zapnutie

Vypnutie

2.4    Nastavenia

- Otvorte plynový ventil
- Zapnite kotol do polohy ON
- Prepnite potenciometre do požadovaných teplôt
- Kotol je pripravený na prevádzku, a čaká na požiadavku od termostatu
  alebo od užívateľa pre teplú vodu.

Ak horák nehorí a zobrazuje sa znak (    ), zatlačte tlačidlo
RESET. Riadiaca jednotka zopakuje zapaľovací cyklus v ďalších
30 sekundách. Ak sa horák nezapáli prejdite k sekcii 4.4.

V prípade chyby napájania, kotol obnoví automaticky cykus 
zapaľovania aj bez resetu, hneď ako sa obnoví napájanie.

Prepnite oba potenciometre do polohy MINIMA.
Ajkeď je kotol vypnutý cez ovládanie, elektronika je stále pod napajaním, 
TUV, UK a LED diódy sú vypnuté, ale protimrazová ochrana je stále aktívna.

Protimrazová ochrana nefunguje pokiaľ je kotol odpojený od napájania alebo 
je zavretý plynový ventil. Aby ste predišli zbytočným komplikáciám počas 
mrazov, nechajte kotol v napájaní a otvorte plynový ventil.

Prapínanie režimu LETO / ZIMA

A = LETNÝ režim (len TUV)

B = LETNÝ režim (TUV aj UK)

C = TUV deaktivaná (len UK)

Obr. 2

Podľa polohy potenciometrov "1" a "2" je možné vypnúť kotol, prepínať režimy
LETO / ZIMA alebo deaktivovať teplú vodu (TUV).
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Legenda

OFF ON BLIKÁ

Zelená Žltá Červená Status kotla

Kotol vypnutý

Kotol v pohotovostnom režime

Kotol v pohotovostnom režime / ECO mód

Vykurovanie /COMFORT mód

Ohrev teplej vody

Režim TEST

A B C
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Nastavenie teploty vykurovania

Pomocou gombíka (det. 1 - obr.1) môže byť teplota nastavená od min. 30 ° C do max. 
80 ° C ; V každom prípade sa odporúča, aby kotol fungoval na najmenej 45 ° C.

Nastavenie teploty TUV
Pomocou gombíka (detail 2 - obr.1 ) pre nastavenie teploty od min . 40 ° C až max-
55 ° C.
Regulácia okolitej teploty ( s voliteľným priestorovým termostatom )
Pomocou izbového termostatu nastavte požadovanú teplotu v miestnostiach. Ak 
izbový termostat nie je nainštalovaný kotol bude udržiavať vykurovací systém na jeho 
požadovanú teplotu.

Regulácia okolitej teploty ( s voliteľným OPEN THERM termostatom )

Použitie diaľkového ovládania OPEN THERM nastavíte požadovanú teplotu v miestnosti
kotol automaticky upravuje teplotu vody vo vykurovacom systéme

ECO/COMFORT

Jednotka je vybavená špeciálnym vnútorným zariadením , ktoré zaisťuje vysokú 
dodávku teplej vody. Ak kotol pracuje ( režim COMFORT ), voda v kotly sa udržiava 
na teplote, čo znamená , že teplá voda je k dispozícii na výstupe z kotla , akonáhle 
je kohútik otvorený, bez čakania.
Tento systém môže byť zakázaný v prípade potreby ( režim ECO ).

Plnenie systému vodou

Tlak v systéme za studena má byť cca 1 bar. Ak je tlak pod touto hodnotou,
dopustite vodu do systému ventilom pod kotlom (zobrazený na obr. 3)

Obr. 3

3. INŠTALÁCIA
3.1 Všeobecné inštrukcie

Miesto inštalácie

Kotol musí byť inštalovaný len kvalifikovaný personál PODĽA všetkých platných noriem.
a podľa inštrukcií uvedenými v tejto technickej dokumentácii.

Tento kotol s prirodzeným ťahom je určený pre pripojenie iba ku komínu 
rozdelenému medzi viac bytov. Kedže kotol je atmosferický a potrebuje prísun
kyslíku, je potrebné zabezpečiť prieduchy ku kotlu.

Táto jednotka má " otvorený komoru"  a môže byť inštalovaný a prevádzkovaný len v trvalo
vetraných miestnostiach . Nedostatočný prietok spaľovacieho vzduchu do kotla bude 
mať vplyv na jeho normálnu prevádzku . Tiež, výpary tvárnenie za týchto podmienok
sú veľmi škodlivé pre zdravie .
Miesto inštalácie musí byť bez prachu , horľavých materiálov alebo korozívnych plynov.
Kotol je pripravený pre montáž na stenu a je štandardne dodávaný s držiakom na zavesenie.
 3.3 Hydraulické pripojenia

3

3.4 Plynové pripojenie

3.5 Elektrické pripojenia

Režim LETO/ZIMA
Prepínate pomocou gombíka nastavenia teploty UK podľa obr. 1 

1
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Prístup k svorkám

Elektrické svorkovnice sú prístupné po odstránení krytu. 

Obr. 4 - elektrická svorkovnica

3.6 Air/fume ducts

Kotol má tiež bezpečnostné zariadenie ( termostat ) , ktorý zastaví jednotku 
v prípade nedostatočného ťahu alebo upchatého dymovodu.

4. SERVIS A ÚDRŽBA

Všetky úpravy a uvedenie do prevádzky a údržby sú popísané nižšie
musia byť vykonávané len kvalifikovaným personálom ( profesionálni technici -
požiadavky sú stanovené podľa platnej normy ). 
FERROLI odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody a / alebo zranenia spôsobené 
nekvalifikovaným a neoprávneným personálom.

4.1  Úpravy

Priemer spojovacieho potrubia k spoločnému dymovodu nesmie byť menšia , než je
pripojenie proti - spätného zariadenia. Od začiatku tohoto zariadenia musí byť najmenej
50 cm dlhý vo vertikálnom smere. Súčasné predpisy musia byť dodržané pokiaľ ide 
o rozmery a montáž dymovodov a spojovacieho potrubia. 

zmena plynu

Jednotka môže pracovať na zemný plyn alebo LPG a je z výroby nastavený pre použitie
s jedným z týchto dvoch plynov, ako je jasne uvedené na obale a štítku.  Pri zmene plynu
je nutné použiť originál trysky od výrobcu a postupovať následovne:
1. Odpojte napájanie kotla a uzavrite plynový kohút.
2. Vymeňte trysky v hlavnom horáku, montáž trysiek je vymedzená v technických
dátach v sek. 5,4, v závislosti od typu použitého plynu.
3. Napojte kotol a otvorte plynový kohút.
4. Zmeňte parameter pre typ plynu:
• kotol v režime stand-by
• stlačte tlačidlo RESET po dobu 10 sekúnd: LED diódy začnú rýchlo blikať po dobu dvoch 
 sekúnd
• červená LED ON
• stlačte tlačidlo RESET na 5 sekúnd: LED diódy začnú rýchlo blikať po dobu dvoch sekúnd
• otočením gombíka teplej vody ( 2 - obr. 1) na minimum (k prevádkze na metán) alebo na
na maximum (k prevádzke na LPG)
• stlačte tlačidlo RESET na 5 sekúnd: LED diódy začnú rýchlo blikať po dobu dvoch sekúnd
• Zelená LED ON
• otočte vykurovací gombík ( 1 - obr. 1). na minimum a potom na maximum
• kotol sa vráti do pohotovostného režimu

5. Nastavte minimálny a maximálny tlak na horák (pozri príslušnú časť)
nastavte hodnoty uvedené v tabuľke s technickými údajmi pre daný typ použitého plynu
6. Naneste nálepku, ktorá je súčasťou súpravy pre prestavbu, v blízkosti štítku s údajmi 
na preukázanie zmeny plynu.

Aktivácia režimu TEST

Stlačte tlačidlo Reset 3x počas 3 sekúnd pre aktiváciu režimu TEST. Kotol sa zapne 
na maximálny výkon.
Ak je aktivovaný režim TEST a je dostatok teplej vody, ostane režim TEST v režime TUV.
Stlačte tlačidlo Reset 3x počas 3 sekúnd a režim TEST sa ukončí

Po kontrole alebo upravením tlaku, sa uistite, že ste dali na nastaviteľnú
skrutku nové označenie.

A - ochrana nast. skrutky
B - tlakový bod - downstream
C - kábel MODUREG
D - ochrana
E - nastavenie minimálneho tlaku
G - nastavenie maximálneho tlaku

Nastavenie tlaku na horáku
Vzhľadom k tomu, že táto jednotka má modulácia plameňa, sú dve pevné hodnoty tlaku: 
minimálny a maximálny, ktoré sú uvedené v tabuľke s technickými údajmi v závislosti na
druhu plynu.
• Pripojte vhodný tlakomer k tlaku bodu "B" umiestnenú v smere z plynové ventilu
• Odstráňte ochranné viečko "D" odskrutkovaním skrutky "A".
• Uveďte kotol do režimu TEST.
• Otočte gombíkom kúrenie (1 -. Obr. 1) do maxima
• Nastavte max. Tlak sa skrutkou "G", v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie tlaku a
proti smeru hodinových ručičiek pre jej zníženie
• Odpojte jeden z dvoch plochý kolík z Modureg "C" na plynovom ventile.
• Nastavte min. Tlak na skrutke "E", v smere hodinových ručičiek pre zníženie tlaku a
proti smeru hodinových ručičiek ju zvýšiť.
• Pripojte konektor Faston oddeleného od Modureg na plynovom ventile.
• Skontrolujte, či sa maximálny tlak nezmenil.
• Nasaďte ochranné viečko "D".
.
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Obr. 6 Plynový ventil
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Nastavenie výkonu zapálenia
Ak chcete nastaviť výkon zapálenia , uveďte kotol do režimu TEST ( pozri kap. 4.1 ).
otočte TUV reguláciu teploty gombík - na minimum ( 2 obr . 1 ) .: LED začnú blikať
postupne , žltá - zelená - červená , indikujúce fázy pre nastavenie napájania zapaľovania. 
Otočte regulátor teploty teplej vody gombík ( 2 - obr . 1 ) v smere hodinových ručičiek na
zvýšenie výkonu alebo proti smeru hodinových ručičiek pre jej zníženie ( pozri kap. 5.5 ).
Pri dosiahnutí požadovaného výkonu , stlačte tlačidlo Tlačidlo ECO a zapapľovací výkon
bol práve nastavený ; LED sa vráti k diagnostike Režim TEST ( pozri sek . 4.1 ) , čo 
ukazuje uloženie zapaľovacej sily práve nastavenej . 

4.2 Spustenie

Regulácia výkonu vykurovania
Ak chcete nastaviť vykurovací výkon , uveďte kotol do režimu TEST ( pozri kap. 4.1 )
otočte teplotu ohrevu ovládacieho gombíka - na minimum ( 1 obr . 1 ) LED začnú blikať 
postupne , žltá - zelená - červená , indikujúce fázy Regulácia výkonu vykurovania. 
Otočte regulátor teploty - vykurovací gombík ( ref 1 - . Obr. 1 ) v smere hodinových 
ručičiek na zvýšenie výkonu alebo proti smeru hodinových ručičiek pre jej zníženie 
( pozri kap. 5.5 ) . Pri dosiahnutí požadovaného výkonu , stlačte tlačidlo Tlačidlo ECO 
a maximálny výkon zostane bol práve nastavený ; LED sa vráti k diagnostike Režim 
TEST ( pozri sekciu 4.1 ) , čo ukazuje uloženie maximálnej nastavenej teploty práve 
nastavenej. Opustenie režimu TEST ( pozri sek. 4.1 ) 

Pred spustením kotla

- Skontrujte tesnost plynové potrubia a pripojenia
- Skontrolujte správne natlakovanie expanznej nádoby
- Naplňte systém a kotol vodou
- Uistite sa, že nikde neuniká voda
- Skontrolujte správne pripojenie elektrického systému
- Skontroujte správne tlaky plynu (na horák a na plynový ventil)
- Skontrolujte či nie sú v blízkosti kotla horľavé alebo výbušné materiály

- Zapnite kotol
- Skontrolujte tesnosti v kotly (plyn aj voda)
- Skontrolujte účinnosť ťahu komína
- Skontrolujte správnu cirkuláciu vody
- Skontrolujte správnu moduláciu plynové ventilu
- Skontrolujte správnu reakciu LED diód na jednotlivé funckie
 

Kontrola pri prevádzke

4.3 Údržba

Ročné kontroly

Otvorenie kotla

Pred vykonaním akejkoľvek operácie vo vnútri kotla , odpojte napájanie
a vypnite plynový ventil.

Obr. 7 Otváranie krytu
Aby sa zabezpečilo riadnemu fungovaniu kotla v priebehu času, majú kvalifikovaní
pracovníci vykonať každoročne kontrolu, ktorá je poskytovaná pre nasledujúce 
kontroly:
• Zariadenie - ovládanie a bezpečnosť (plynový ventil, prietokový spínač,
termostaty, atď.)
• Výfukový okruhu spalín musí byť dokonale účinný a čistý
• Horák a výmenník musia byť čisté a bez usadenín. nepoužívať chemické
produkty alebo drôtené kefy na čistenie.
• Elektróda musí byť správne umiestnená a bez usadenín.
• Systémy plynu a vody musí byť tesný.
• Tlak vody v systéme za studena musí byť cca. 1 bar
• Čerpadlo cirkulácie nesmie byť zablokované.
• Expanzná nádrž musí byť naplnená.
• Prietok a tlak plynu musia zodpovedať údajom uvedeným v príslušných 
tabuľkách.

Analýza spaľovania

1. Vložte sondu do komína ;
2. Skontrolujte , že je ventil je spojený s vypúšťacím lievikom ;
3. Aktivujte TEST ;
4. Počkajte 10 minút , až sa kotol stabilizuje ;
5. Merajte.

Pre otvorenie krytu kotla:

1. Odšróbujte skrutky A
2.  Vysuňte kryt
3. Zdvinite kryt

3

2

A

A
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4.4  Chyby

Autodiagnostika

Kotol je vybavený pokročilým systémom vlastnej diagnostiky . V prípade poruchy kotla , 3 LED diódy indikujú chybový kód .
Niektoré poruchy majú za následok stále zablokovanie : k obnoveniu činnosti , stlačte tlačidlo RESET na 1 sekundu - alebo RESET zapojeným diaľkovým ovládaním ak je inštalované
;( 5 obr.1 ) . V prípade , že sa kotol nespustí , je nutné najprv odstrániť poruchy uvedené v prevádzkových LED.
Ostatné poruchy spôsobujú dočasné zablokovanie kotla, kedy je automaticky kotol spustený ihneď po návrate na opt. hodnoty..

Table.3 - Fault list (Key LEDs = Off / = On / = Fast flashing)

tabuľka 3 - list chýb - LEDky        = OFF         = ON         = rýchlo bliká

indikácie na kotly

indikácie na diaľkovom
ovládaní (romeo)

Chyba Možné príčiny Riešenie

Zelená Žltá Červená

Horká nezapáli

A06 Žiadny plameň po fáze zapálenia

A02 Horí aj pri signalizácii vypnutého horáka

F05 Chyba parametra elektroniky                        zlé nastavenie parametra                                            Skontrolujte nastavenie parametra

F07

F04

Odovod spalín zle napojený 

F37 Nízky tlak systému

F10 Chyba čidla výstupu

F11 Chyba čidla TUV

F43
Ochrana výmenníka proti prehriatiu

Skontrolujte čerpadlo

displej vypn. Chyba elektroniky                                          Chyba elektroniky                                                         Vymeňte elektroniku

A09 Chyba plynového ventilu

A16 Chyba plynového ventilu

F34 Napájanie pod 140V                                     Málo napätia                                                                 Skontrolujte napájanie

F35 Chybová sieťová frekvencia                         Chyba v systéme                                                          Skontrolujte napájanie

F50 Chyba elektroniky DBM33                            Interná chyba elektroniky                                              Skontrolujte uzemnenie alebo vymeňte elektroniku

F51  

displej vypn. Elektronika bez napájania

A03 Prehriatie systému

A23

A24

A01

Žiadny plyn

Chyba zapaľovacej elektródy

Chyba plynového ventilu Skontr. plynový ventil, ak to bude nutné, vymeňte ho.

Skontr. tlak plynu na plynový ventil a zavzdušnenie prívodnej trubky
plynu

Skontr. kabeláž elektródy, správne zapojenie k panelu, alebo
vymeňte elektródu.

Napájanie elektródy je príliž slabé Skontr. a zvýšte hodnotu napájanie elektródy.

Nízky tlak plynu                                                             Skontrolujte tlak plynu

Nízka hodnota tlaku plynu na ventile Zvýšte hodnoty plynového  ventilu pri min. výkone

Chyba elektródy                                                            Skojntrujte kabeláž alebo elektródu.

Chyba elektroniky                                                         Skontrolujte elektroniku

Chyba parametra elektroniky                        zlé nastavenie parametra                                             Skontrolujte nastavenie parametra

Aktivácia spalinového termostatu
(kotol bude zablokovaný na 20 min)

Otvorený kontakt termostatu                                        Skontrolujte termostat  

Odpojený kábel                                                             Skontrolujte kábel

Skontroujte dymovod 

Systém bez tlaku vody                                                  Doplňte vody cez plniaci ventil

Snímač tlaku odpojený alebo poškodený                      Napojte alebo vymeňte snímač tlaku vody

Poškodený senzor

Vyskratovaná kabeláž

Odpojená kabeláž

Skontrolujte kabeláž alebo vymeňte čidlo

Poškodený senzor

Vyskratovaná kabeláž

Odpojená kabeláž

Skontrolujte kabeláž alebo vymeňte čidlo

Systém bez cirkulácie

Zavsdušnený systém Odvzdušnite systém

Odpojená kabeláž                                                         Skontrolujte kabeláž

Chyba ventilu                                                                Skontrolujte alebo vymeňte ventil

Odpojená kabeláž                                                         Skontrolujte kabeláž

Chyba ventilu                                                               Skontrolujte alebo vymeňte ventil

Chyba elektroniky DBM33                            Interná chyba elektroniky                                              Skontrolujte uzemnenie alebo vymeňte elektroniku

Žiadne napájanie Skontrolujte napájanie

Vypálené poistky                                                           Vymeňte poistky

Poškodený senzor Skontrolujte pozíciu senzoru alebo ho vymeňte

Žiadna cirkulácia v systéme Skontrolujte čerpadlo

Vzduch v systéme Odvzdušnite systém

Aktivovaný bezpečnostný termortat                              Skontrolujte bezpečnostný termostat

Chyba parametra elektroniky zlé nastavenie parametra Skontrolujte nastavenie parametra

Chyba parametra elektroniky                       zlé nastavenie parametra                                              Skontrolujte nastavenie parametra
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5. TECHNICKÉ DǍTA A CHARAKTERISTIKY

Legenda - popisy súčastí kotla (strana 6 - 7)

5.1 Rozmery a pripojenia

7 Vstup plynu 39 Limiter prietoku vody

8 Výstup TUV 42 Čidlo teploty TUV

9 Vstup vody 44 Plynový ventil

10 Výstup UK 49 Bezp. termostat

11 Spiatočka UK 56 Expanzná nádoba

14 Bezpečnostný ventil 74 Plniaci ventil kotla / systému

19 Spalovacia komora 78 Spätná klapka

22 Horák 81 Zapaľovacia/ioniz. elektróda

27 Hlavný medený výmenník 95 Trojcestný ventil

32 Čerpadlo 114 Snímač tlaku

34 Čidlo UK 126 Spalinový termostat

36 Aut. odvzdušňovací ventil 194 Výmenník TUV

37 Filter vody 241 Automatický BYPASS

38 Prietokomer
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5.2 Všeobecný pohľad a hlavné komponenty

fig. 12 - General view

5.3 Plumbing diagrams

Obr. 14 Obeh vody UK

Obr. 15 Obeh vody TUV

Obr. 12 Všeobecný pohľad
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5.4 Technická tabuľka

V stĺpci na pravej strane je uvedená skratka, ktorá je uvedená na štítku kotla.

5.5 Diagramy

Tlakové straty

A = Straty tlaku kotla B = Rýchlosť čerpadla

Dáta Jedn. DIVAPROJECT C24

Max. heating capacity kW 25.8 (Q)

Min. heating capacity kW 8.3 (Q)

Max. heating capacity in DHW kW 25.8 (Q)

Min. heating capacity in DHW kW 8.3 (Q)

Max. Heat Output in heating kW 23.5 (P)

Min. Heat Output in heating kW 7.0 (P)

Max. Heat Output in DHW kW 23.5

Min. Heat Output in DHW kW 7.0

Efficiency Pmax (80-60°C) % 91.0

Efficiency 30% % 89.6

NOx emission class - 3 (<150 mg/kWh) (NOx)

Burner nozzles G20 no. x Ø 11 x 1.35

Gas feed pressure G20 mbar 20

Max. gas pressure at burner G20 in DHW mbar 12.0

Max. gas pressure at burner G20 in heating mbar 12.0

Min. gas pressure at burner G20 mbar 1.5

Max. gas flow G20 in heating nm3/h 2.73

Min. gas flow G20 nm3/h 0.88

Burner nozzles G31 no. x Ø 11 x 0.79

Gas feed pressure G31 mbar 37

Max. gas pressure at burner G31 in DHW mbar 35.0

Max. gas pressure at burner G31 in heating mbar 35.0

Min. gas pressure at burner G31 mbar 5.0

Max. gas flow G31 in heating kg/h 2.00

Min. gas flow G31 kg/h 0.65

Max. working pressure in heating bar 3 (PMS)

Min. working pressure in heating bar 0.8

Max. heating temperature °C 90 (tmax)

Heating water content litres 1.0

Heating expansion tank capacity litres 8

Heating expansion tank prefilling pressure bar 1

Max. working pressure in DHW bar 9 (PMW)

Min. working pressure in DHW bar 0.25

DHW flow rate Dt 25°C l/min 13.4

DHW flow rate Dt 30°C l/min 11.2 (D)

Protection rating IP X5D

Power supply voltage V/Hz 230V/50Hz

Electrical power input W 60

Empty weight kg 27

Type of unit B11BS

PIN CE 0461BR0841

Typ kotla

Čistá hmotnosť

Elektrický príkon

Napájanie

Typ ochrany

TUV prietok Dt 30°C

TUV prietok Dt 25°C

Min. prev. tlak pri TUV

Max. prev. tlak pri TUV

Tlak v exp. nádobe

Objem exp. nádoby

Objem vody kotla

Max. teplota vykurovacej vody

Min. prev. tlak pri UK

Max. prev. tlak pri UK

Min. prietok plynu G31

Max. prietok plynu G31

Min. tlak plynu G31 na horák

Max. tlak plynu G31 na horák pri UK

Max. tlak plynu G31 na horák pri TUV

Vstupný tlak plynu G31

Počet trysiek a ich priemer pri G31

Min. prietok plynu G20

Max. prietok plynu pri UK

Min. tlak plynu na horák G20

Max. tlak plynu na horák G20 pri UK

Max. tlak plynu na horák G20 pri TUV

Vstupný tlak plynu G20

Počet trysiek a ich priemer pri G20

Trieda emisií NOx

Účinnosť pri 30 % výkonu

Max. účinnosť (80/60)

Min. výkon pri TUV

Max. výkon pri TUV

Min. výkon pri UK

Max. výkon pri UK

Min. tepelná kapacita pri TUV

Max. tepelná kapacita pri TUV

Min. tepelná kapacita pri UK

Max. tepelná kapacita pri UK

A

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

35

30

25

20

15

10

5

kW

mbar

B

0 0.5 1 1.5 2 2.5

6

5

4

3

2

1

0

A

B

Q [l/h]

H [m H2O]


