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Tento symbol znamená "Pozor" a je umiestnený vedľa všetkých upozornení týkajúcich
sa bezpečnosti. Prísne dodržiavajte pokyny, aby ste predišli nebezpečenstvám, porane-
niam osôb a zvierat, ako aj poškodeniu vecí.

A Tento symbol upozorňuje na dôležitú poznámku alebo upozornenie.

cod. 3541Q281  -  Rev. 02 - 10/2020

• Pozorne si prečítajte upozornenia uvedené v tomto
návode na použitie, pretože obsahujú dôležité údaje
týkajúce sa bezpečnosti pri inštalácii, používaní a
údržbe spotrebiča.

• Návod na použitie predstavuje neoddeliteľnú a základnú
súčas výrobku a používateľ ho musí odloži na
vyhľadanie prípadných ďalších podrobností.

• Ak bude nevyhnutné spotrebič preda alebo odovzda
inému vlastníkovi, alebo v prípade jeho premiestnenia,
skontrolujte, či je ku kotlu priložený návod na použitie,
aby sa s ním mohol oboznámi nový vlastník alebo pra-
covník, ktorý vykoná inštaláciu.

• Inštalácia a údržba sa musia vykonáva v súlade s
platnými normami, podľa pokynov výrobcu a musia ich
vykonáva odborne vyškolení pracovníci.

• Nesprávna inštalácia alebo nevhodne vykonaná údržba
môžu spôsobi poranenie osôb, zvierat alebo poškode-
nie majetku. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpoved-
nos za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou a
nevhodným používaním alebo v prípade nedodržania
pokynov samotného výrobcu.

• Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte spo-
trebič od napájacej siete prostredníctvom vypínača na
zariadení alebo prostredníctvom príslušných vypínačov.

• V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti spotrebiča
ho odpojte, nepokúšajte sa ho opravi alebo zasiahnu
doň iným spôsobom. Obráte sa výhradne na odborne
vyškolených pracovníkov. Prípadnú opravu-výmenu
dielcov môžu vykona výhradne odborne vyškolení pra-
covníci, pričom musia použi originálne náhradné diely.
Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže zníži
bezpečnos spotrebiča.

• Aby bola zaručená správna činnos spotrebiča, bude
nevyhnutné, aby vyškolení pracovníci vykonávali jeho
pravidelnú údržbu.

• Tento spotrebič sa môže používa výhradne na účely,
pre ktoré bol navrhnutý. Každé iné používanie sa po-
važuje za neprimerané a preto nebezpečné.

• Po odstránení obalu skontrolujte, či obsah nie je poško-
dený. Časti obalu nenechávajte v dosahu detí, pretože
pre deti predstavujú nebezpečenstvo.

• Spotrebič môžu používa aj deti vo veku od 8 rokov a
osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozu-
movými schopnosami, prípadne osoby bez skúseností
a poznatkov, pokiaľ sú pod dozorom alebo ak boli
poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili
nebezpečenstvá súvisiace s jeho používaním. Deti sa
so spotrebičom nesmú hra. Čistenie a údržbu spotre-
biča, ktorú má podľa pokynov vykonáva používateľ,
smú robi aj deti vo veku od 8 rokov, pokiaľ sú pod do-
zorom.

• Ak by ste mali pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a
obráte sa na dodávateľa.

• Likvidáciu spotrebiča a jeho príslušenstva treba urobi
predpísaným spôsobom, v súlade s platnými normami.

• Obrázky v návode sú zjednodušenou podobou spotre-
biča. Obrázky sa môžu mierne a čo sa týka prevádzky,
bezvýznamne odlišova od dodávaného spotrebiča.

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

CZ
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ERP Tabuľka

Položka

Užitočný tepelný výkon

Užitočná účinnosť

Spotreba elektrickej energie

Ďalšie položky

Pre kombináciu s TUV

Sezónna trieda energetickej účinnosti kúrenia

Menovitý tepelný výkon

Sezónna účinnosť kúrenia

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

Užitočný tepelný výkon pri 30 %  menovitom výkone a nízkoteplotnom režime (**)

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

Užitočná účinnosť pri 30 % menovitom výkone a nízkoteplotom režime (**)

Pri maximálnej záťaži

Pri čiastočnej záťaži

V pohotovostnom režime

Pohotovostné tepelné straty

Spotreba zapaľovacej elektródy

Ročná spotreba elektrickej energie

Hlučnosť kotla

Emisie NOx

Deklarovaný profil zaťaženia produkcie teplej vody

Trieda energetickej účinnosti pri ohreve vody

Denná elektrická spotreba

Ročná elektrická spotreba

Účinnosť vykurovania teplej vody

Denná spotreba plynu

Ročná spotreba plynu

Výrobca

Kondenzačný kotol ÁNO

Nízkoteplotný kotol ÁNO

Kotol IE

Kombinovaný kotol ÁNO

Kogeneračná jednotka NIE

Vysokoteplotný režim znamená spiatočná teplota pri prívode do rozvodu vykurovania
Nízkoteplotný režim znamená 30/37 spiatočná teplota pri 50/60 prívode do rozvodu vykurovania

Jednotka Hodnota
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1. Návod na použitie
1.1 Úvod

Vážený zákazník

BLUEHELIX TOP RRT K 50 je generátor tepla s nerezovým výmenníkom tepla s integrovanou produkciou 
úžitkovej vody, s kondenzačným zmiešavačom s veľmi vysokou účinnosťou a nízkymi emisiami, fungujúci na 
zemný plyn alebo LPG a vybavený mikroprocesorovým kontrolným systémom. Produkcia teplej úžitkovej vody za-
ručuje 50 litrový zásobník, zabudovaný do kotla.

Kotol je vybavený hermeticky uzatvorenou komorou a je vhodný na inštaláciu v miestnosti alebo vonku, na 
čiastočne chrá-nenom mieste (v súlade s EN 297/A6) s teplotami až po -5°C (-15°C s doplnkovou súpravou proti 
zamrznutiu).

1.2 Ovládací panel

obr. 1- Ovládací panel

Popis panela obr. 1

1 Tlačidlo na zníženie nastavenej teploty úžitkovej
vody

2 Tlačidlo na zvýšenie nastavenej teploty úžitko-
vej vody

3 Tlačidlo na zníženie nastavenej teploty vody vo
vykurovacom zariadení

4 Tlačidlo na zvýšenie nastavenej teploty vody vo
vykurovacom zariadení

5 Displej
6 Tlačidlo Obnova - Ponuka „Pohyblivá teplota”
7 Tlačidlo výberu režimu „Zima”, „Leto”, „Vypnutie

spotrebiča”, „ECO”, „COMFORT”
8 Indikácia režimu Eco (Economy) alebo Comfort
9 Indikácia produkcie teplej úžitkovej vody
10 Indikácia režimu Leto
12 Multifunkčná indikácia (bliká pri zásahu ochrany

výmenníka)
13 Indikácia funkcie vykurovania
14a Indikácia zapnutého horáka (bliká počas kali-

bračnej funkcie a v priebehu fáz autodiagno-
stiky)

14b Zobrazuje sa, keď došlo k nejakej chybe, ktorá
spôsobila zablokovanie spotrebiča. Aby ste ob-
novili činnosť spotrebiča, je nevyhnutné stlači
tlačidlo RESET (ozn. 6)

17 Zaznamenaný vonkajší senzor (s doplnkovou
vonkajšou sondou)

Indikácia počas činnosti

Vykurovanie

Požiadavka na vykurovanie (vyslaná izbovým termo-
statom alebo prostredníctvom diaľkového ovládača) je
indikovaná aktiváciou radiátora.

Na displeji (ozn. 12 - obr. 1) sa zobrazuje aktuálna te-
plota na vstupe do vykurovacieho zariadenia a počas
doby čakania na vykurovanie nápis „d2”. obr. 2

Úžitková voda

Žiados o teplú úžitkovú vodu (zvolený režim komfort)
je indikovaná aktiváciou kohútika.

Na displeji (ozn. 12 - obr. 1) sa zobrazí aktuálna teplo-
ta snímača ohrievača na úžitkovú vodu a počas doba
čakania na úžitkovú vodu nápis „d1“.

obr. 3

Poruchy

V prípade poruchy (pozrite si kap. 3.4 "Riešenie problémov") sa na displeji zobrazuje poruchový kód (ozn. 12 - obr. 1)
a počas doby čakania na bezpečnú prevádzku nápisy „d3” a „d4”.
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1.3 Zapojenie k elektrickej sieti, zapnutie a vypnutie

Kotol bez elektrického napájania

B
Počas dlhých prerušení pre-
vádzky v zime, aby ste predišli
škodám spôsobeným mrazom,
odporúčame Vám vypustiť
všetku vodu z kotla. obr. 4- Kotol bez elektrického napájania

Elektricky napájaný kotol

Spotrebič zapojte do elektrickej siete.

• Počas prvých 5 sekúnd sa na displeji bude zobrazovať verzia softvéru karty (obr. 5).
• Počas nasledujúcich 20 sekúnd sa na displeji bude zobrazovať FH, čo identifikuje cyklus odvzdušnenia vykurova-

cieho zariadenia so zapnutým ventilátorom (obr. 6).
• Počas nasledujúcich 280 sekúnd bude pokračovať cyklus odvzdušnenia s vypnutým ventilátorom (obr. 7).
• Otvorte plynový ventil nainštalovaný na prípojke pred kotlom
• Keď nápis Fh zmizne, kotol je pripravený na prevádzku automaticky vždy pri požiadavke o teplú úžitkovú vodu alebo

pri požiadavke od termostatu v miestnosti.

Vypnutie a zapnutie kotla

Medzi jednotlivými režimami môžete prepínať stláčaním tlačidla zima/leto/vypnutie na približne 1 sekundu v stanove-
nom slede uvedenom v obr. 8.

A = Režim Zima

B = Režim Leto

C = Režim Vypnutia

Aby ste kotol vypli, stláčajte opakovane tlačidlo zima/leto/vypnutie (ozn. 7 - obr. 1), kým sa na displeji nezobrazia pom-
lčky.

obr. 8- Vypnutie kotla

Po vypnutí kotla je elektronika naďalej
napájaná. Je vyradená činnosť ohrevu úžitkovej vody
a vykurovania. Ostane aktívny systém proti zamrznu-
tiu. Aby ste kotol opäť zapli, stlačte ešte raz tlačidlo
zima/leto/vypnutie (ozn. 7 - obr. 1).

obr. 9

Kotol bude okamžite pripravený v režime Zima a užitkovej vody.

obr. 5- Zapnutie / Verzia softvéru obr. 6- Odvzdušnenie so zapnutým ven-

tilátorom

obr. 7- Odvzdušnenie s vypnutým venti-

látorom

� � �
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B
Po prerušení elektrického a/alebo plynového napájania spotrebiča systém
ochrany proti mrazu nefunguje. Počas dlhých prerušení prevádzky v zime, aby ste
predišli škodám spôsobeným mrazom, odporúčame Vám vypustiť všetku vodu z
kotla, úžitkovú vodu a vodu z rozvodného zariadenia; alebo vypustite iba úžitkovú
vodu a do rozvodného zariadenia vykurovania napustite vhodnú nemrznúcu kva-
palinu, ktorá vyhovuje podmienkam uvedeným v kap. 2.3.

POZNÁMKA - Pokiaľ na displeji nie je zobrazený symbol slnka, ale multifunkčná číselná indikácia, znamená to, že kotol
je v režime „Zima”.

1.4 Regulácie

Prepínanie zima/leto

Stláčajte tlačidlo zima/leto/vypnutie (ozn. 7 - obr. 1),
kým sa na displeji nezobrazí symbol Leto (ozn. 10 -
obr. 1): činnosť kotla bude obmedzená iba na pro-
dukciu teplej úžitkovej vody. Ostane aktívny systém
proti zamrznutiu.

obr. 10

Aby ste opäť aktivovali režim Zima, stlačte 2-krát za
sebou tlačidlo zima/leto/vypnutie (ozn. 7 - obr. 1).

obr. 11

Regulácia teploty vykurovania

Pomocou tlačidiel na úpravu vykurovania (ozn. 3 a 4 -
obr. 1) nastavíte teplotu od minimálnej 20°C po maxi-
málnu 80°C.

obr. 12

Regulácia teploty úžitkovej vody

Pomocou tlačidiel úžitkovej vody (poz. 1 a 2 - obr. 1) a
zmenu teploty od minima 10 °C po maximum 65 °C.

obr. 13
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Nastavenie teploty prostredia (s doplnkovým termostatom prostredia)

Pomocou izbového termostatu nastavte želanú teplotu v miestnostiach. V prípade, že nie je k dispozícii izbový termo-
stat, kotol bude udržiavať teplotu v rozvodnom zariadení na hodnote, ktorá bola nastavená na vstupe do rozvodného
zariadenia.

Nastavenie teploty prostredia (s doplnkovým časovým diaľkovým ovládačom  ROMEO/CONNECT)

Prostredníctvom diaľkového časového ovládača nastavte teplotu, ktorú si želáte mať v miestnostiach. Kotol bude upra-
vovať vodu v zariadení v závislosti od požadovanej teploty prostredia. Čo sa týka prevádzky s diaľkovým časovým
ovládačom, pokyny nájdete v príslušnom návode na použitie.

Vyradenie ohrievanie TUV (ECO)

Vykurovanie/udržiavanie teploty v zásobníku vody môžete vypnúť. V prípade vyradenia tejto funkcie sa nebude 
produkovať teplá úžitková voda.

Zariadenie môže vyradiť z prevádzky používateľ (režim ECO) stlačením tlačidla zima/leto/vypnutie (ozn. 7 obr. 1 -)
na 5 sekúnd. V režime ECO sa zapne príslušný symbol ECO (ozn. 12 - obr. 1). Aby ste znovu aktivovali režim
COMFORT, stlačte ešte raz tlačidlo zima/leto/vypnutie (ozn. 7 obr. 1 -) na 5 sekúnd.

Pohyblivá teplota

Po inštalácii vonkajšej sondy (doplnkovej) regulačný systém kotla pracuje s „Pohyblivou teplotou”. V tomto režime sa
teplota vykurovacieho zariadenia reguluje podľa vonkajších klimatických podmienok, aby bol zaručený zvýšený komfort
a úspora energie počas celého roka. Okrem toho, pri zvýšení vonkajšej teploty sa znižuje teplota na vstupe do zariade-
nia, podľa stanovenej „kompenzačnej krivky”.

Pri regulácii s pohyblivou teplotou sa teplota nastavená tlačidlami vykurovania (poz. 3 a 4 - obr. 1) stane maximálnou
teplotou na vstupe do vykurovacieho zariadenia. Odporúča sa nastaviť maximálnu hodnotu, aby systém mohol regu-
lovať v celom funkčnom intervale.

Kotol musí nastaviť odborník počas inštalácie. Prípadné prispôsobenie kvôli zvýšeniu komfortu môže urobiť aj
používateľ.

Kompenzačná krivka a posun kriviek

Stlačením tlačidla reset (poz. 6 - obr. 1) na 5 sekúnd sa otvorí ponuka „Pohyblivá teplota”; zobrazí sa blikajúce „CU”.

Pomocou tlačidiel úžitkovej vody (poz. 1 - obr. 1) upravte želanú krivku od 1 do 10, v závislosti od charakteristiky
(obr. 14). Úpravou krivky na 0 sa regulácia s pohyblivou teplotou zruší.

Pomocou tlačidiel vykurovania (poz. 3 - obr. 1) sa umožní prístup k paralelnému posunu kriviek; zobrazí sa blikajúce
„OF”. Pomocou tlačidiel úžitkovej vody (poz. 1 - obr. 1) nastavte paralelný posun kriviek, v závislosti od charakteristiky
(obr. 15).

Pomocou tlačidiel vykurovania (poz. 3 - obr. 1) otvoríte ponuku „vypnutie pre vonkajšiu teplotu”; zobrazí sa blikajúce
„SH”. Pomocou tlačidiel úžitkovej vody (poz. 1 - obr. 1) nastavte vonkajšiu teplotu vypnutia. Nastavením na 0 funkciu
zrušíte, rozpätie teploty: 1 až 40°C. K zapnutiu dôjde, keď je teplota vonkajšej sondy o 2°C nižšia než nastavená teplota.

Opätovným stlačením tlačidla reset (poz. 6 - obr. 1) na 5 sekúnd vystúpite z ponuky „Pohyblivej teploty”.
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Ak je teplota prostredia nižšia ako želaná hodnota, odporúčame vám nastaviť strmšiu krivku alebo naopak. Postupujte
so zvýšením alebo znížením o jednu jednotku, vždy kontrolujte výsledok v miestnosti.

Regulácie pomocou diaľkového časového ovládača - ROMEO/CONNECT

A
Ak je na kotol napojený diaľkový časový ovládač (doplnkové vybavenie), vyššie popísané regulácie sa riadia
podľa popisu v tabuľka 1.

Tabuľka 1

obr. 14- Kompenzačné krivky

obr. 15- Príklad paralelného posunu kom-

penzačných kriviek

Regulácia teploty vykurovania
Reguláciu možno vykonať prostredníctvom ponuky diaľkového časového ovládača, ako aj 
pomocou ovládacieho panela kotla.

Regulácia teploty úžitkovej vody
Reguláciu možno vykonať prostredníctvom ponuky diaľkového časového ovládača, ako aj 
pomocou ovládacieho panela kotla.

Prepínanie Leto/Zima
Režim Leto má prednosť pred prípadnou požiadavkou na vykurovanie urobenou prostre-
dníctvom diaľkového ovládača.

Výber medzi Eco/Comfort

Zrušením úžitkovej vody prostredníctvom diaľkového ovládača sa kotol prepne do režimu 
Economy. Za týchto podmienok bude tlačidlo eco/comfort na ovládacom paneli kotla vyra-
dené.

Povolením úžitkovej vody pomocou diaľkového ovládača sa kotol prepne do režimu 
Comfort. Za týchto podmienok možno na paneli kotla nastaviť jeden z dvoch režimov.

Pohyblivá teplota
V prípade použitia diaľkového ovládača vykonávajte všetky nastavenia prostredníctvom 
tohto ovládača.
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Regulácia hydraulického tlaku rozvodného zariadenia

Tlak naplnenia zariadenia za studena, zobrazený na
tlakomere kotla (časť 2 - obr. 16), musí byť približne
1,0 bar. Ak tlak zariadenia klesne na hodnoty nižšie
ako minimum, kotol sa vypne a na displeji sa zobrazí
chyba F37. Vysuňte plniaci ovládač (ozn. 1 - obr. 16)
a jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek
vráťte indikátor na pôvodnú hodnotu. Po ukončení
úkonu vždy zatvorte.

Po obnovení tlaku systému spustí kotol cyklus
odvzdušnenia trvajúci 300 sekúnd, signalizovaný na
displeji ako Fh.

Odporúčame pravidelne kontrolovať tlak zariadenia
za studena, zobrazovaný na manometri, aby sa pre-
dišlo zablokovaniu kotla. V prípade, že hodnota tlaku
je nižšia ako 0,8 bar, odporúčame zvýšiť tlak systému
na príslušnú hodnotu.

obr. 16- Ovládač plnenia

Vypustenie zariadenia

Krúžok vypúšťacieho kohúta je umiestnený pod
bezpečnostným ventilom situovaným vo vnútri kotla.

Aby ste zariadenie vypustili, otvorte kohút otočením
krúžku (poz. 1 - obr. 17) v smere hodinových ručičiek.
Krúžkom vždy otáčajte rukou, bez použitia akého-
koľvek náradia.

Ak chcete vypustiť len vodu z kotla, pred otočením
krúžku zatvorte uzatváracie ventily medzi zariadením
a kotlom.

obr. 17- Bezpečnostný ventil s vypúšťacím kohútom
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2. Inštalácia

2.1 Všeobecné pokyny

INŠTALÁCIU KOTLA MUSIA VYKONAŤ VÝHRADNE ŠPECIALIZOVANÍ A VYŠKOLENÍ PRACOVNÍCI, PRIČOM MU-
SIA DODRŽIAVAŤ VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V TOMTO TECHNICKOM NÁVODE, VŠETKY PLATNÉ PREDPISY,
VŠETKY NARIADENIA NORIEM UNI, EN A VŠETKY NORMY STN A VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY.

2.2 Miesto inštalácie

B
Okruh spaľovania spotrebiča je voči okolitému prostrediu úplne hermetický,
preto je možné nainštalovať spotrebič v ktorejkoľvek miestnosti, s výni-
mkou garáží a parkovacích domov. Miestnosť, v ktorej sa bude spotrebič
inštalovať, musí mať dostatočné vetranie, aby sa predišlo nebezpečenstvu
v prípade aj malého úniku plynu. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo
udusenia a otravy alebo výbuchu a požiaru. Táto bezpečnostná norma je
daná smernicou EHS č. 2009/142 pre všetky spotrebiče, ktoré využívajú plyn,
aj pre tzv. spotrebiče s hermetickou komorou.

Spotrebič je vhodný pre prevádzku v čiastočne chránenom prostredí s minimálnou teplotou -5°C. Ak je vybavený prí-
slušnou súpravou proti zamrznutiu, môže sa používať pri minimálnej teplote až -15°C. Kotol sa musí nainštalovať na
chránenom mieste, napríklad pod strieškou, na balkóne alebo v chránenom výklenku.

Miestnosť, v ktorej sa má spotrebič inštalovať, musí byť bezprašná, nesmú v nej byť horľavé materiály ani korozívne
výpary.

Kotol je určený na zavesenie na stenu a je vybavený konzolou na zavesenie. Upevnenie na stenu musí zaručiť stabilnú
a účinnú oporu kotla.

A
Ak bude spotrebič susediť s kusmi nábytku na oboch, alebo na jednej strane, alebo bude v kúte, musíte ne-
chať dostatočný voľný priestor pre úkony bežnej údržby

2.3 Hydraulické prípojky

Upozornenia

B
Odvod bezpečnostného ventilu musí byť pripojený k zvodu alebo k zbernej rúrke,
aby sa predišlo úniku vody na zem v prípade pretlaku v okruhu vykurovania. V
opačnom prípade, ak by výpustný poistný ventil svojou činnosťou spôsobil 
zatopenie miestnosti, zodpovednosť za škody nebude niesť výrobca.

B
Pred inštaláciou dôkladne prepláchnite všetky rúrky rozvodného zariadenia, aby 
ste odstránili zvyšky alebo nečistoty, ktoré by mohli zabrániť správnej činnosti 
kotla.

V prípade výmeny kotlov, ktoré sú už nainštalované, musíte zariadenie úplne 
vyprázdniť a primerane vyčistiť od kalu a nečistôt. Na tento účel používajte
vhodné prostriedky pre tepelné zariadenia (pozrite si nasledujúci odsek), ktoré ne-
narušujú kovy, plasty ani gumu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody 
kotla spôsobené nevykonaním čistenia alebo nedostatočným vyčistením
zariadenia.

Urobte príslušné zapojenia a prípojky, dávajte pozor na príslušné symboly uvedené na spotrebiči.
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Hydraulická súprava (doplnková)

Na vyžiadanie je dostupná prípojková súprava (kód
012045W0), ktorá umožňuje hydraulické pripojenie
kotla na stenu.

1 - Vstup do vykurovacieho systému

2 - Návrat z vykurovacieho systému

3 - Výstup úžitkovej vody

4 - Vstup úžitkovej vody

5 - Vstup plynu

obr. 18- Hydraulická súprava

Protimrazový systém, nemrznúce kvapaliny, prídavné látky alebo inhibítory

Keď je to potrebné, je povolené používanie nemrznúcich kvapalín, prídavných látok alebo inhibítorov, ale iba a výhradne
v tom prípade, že výrobca vyššie uvedených kvapalín alebo prídavných látok poskytuje záruku, že jeho výrobky sú vho-
dné na použitie a nespôsobujú poškodenie výmenníka kotla alebo iných dielcov a/materiálov kotla a rozvodného zaria-
denia. Zakazuje sa používanie bežných nemrznúcich kvapalín, prídavných látok alebo inhibítorov, ktoré nie sú
vyslovene určené na používanie v zariadeniach produkujúcich teplo a ktoré nie sú vhodné pre materiály kotla a rozvo-
dného zariadenia.

Vlastnosti vody v systéme

A
Kotly BLUEHELIX TOP RRT K 50 sú vhodné pre systémy vykurovania bez signifikantného vnikania kyslíka
(zariadenia typu I podľa EN 14868). Zariadenia s kontinuálnym vnikaním kyslíka (napr. podlahové vykurovania
bez difúzne tesných rúrok alebo otvorenej expanznej nádoby) alebo s prerušovaným vnikaním kyslíka (menej
ako 20% obsahu vody v systém) je nutné vybavit oddelením systému (napr. doskový výmenník).

Voda vo vykurovacom systéme musí mať vlastnosti požadované normou UNI 8065 a musí spĺňať platné
zákony a predpisy ako aj ustanovenia normy EN 14868 (ochrana kovových materiálov pred koróziou).

Plniaca voda (prvé plnenie a následné doplňovanie) musí byť číra, s tvrdosťou nižšou ako 15°F a ošetrená
vhodnými chemickými látkami proti usadeninám, korozívnym alebo agresívnym procesom na kovoch a na 
plastoch, vyvíjaniu plynov a proliferácii bakteriálnych alebo mikrobiálnych hmôt v nízkoteplotných systémoch.

Voda obsiahnutá v systéme sa musí pravidelne kontrolovať (najmenej dvakrát ročne počas sezóny používa-
nia zariadení, ako to vyžaduje UNI8065) a musí mať: pokiaľ možno číry vzhľad, tvrdosť nižšiu ako 15°F pre
nové zariadenia alebo 20°F pre existujúce systémy, pH vyššie ako 7 a nižšie ako 8,5, obsah železa (Fe) nižší
než 0,5 mg/l, obsah medi (Cu) menší ako 0,1 mg/l, obsah chloridu menší než 50 mg/l, elektrickú vodivosť
menšiu ako 200 S/cm a musí obsahovať chemické látky v koncentrácii dostatočnej na ochranu zariadenia 
aspoň na jeden rok. V nízkoteplotných systémoch nesmie byť prítomné bakteriálne alebo mikrobiálne za-
ťaženie.

Chémia, prísady, inhibítory a nemrznúce kvapaliny musia byť výrobcom deklarované ako vhodné na
použitie vo vykurovacích systémoch a nespôsobovať poškodenie výmenníka kotla alebo iných komponentov
a/alebo materiálov kotla a zariadenia.

Chemické inhibítory musia zabezpečiť úplnú deoxygenáciu vody, musia obsahovať špecifickú ochranu
pre žlté kovy (meď a jej zliatiny), proti usadzovaniu vodného kameňa, stabilizátory neutrálneho pH a v nízko-
teplotných zariadeniach špeciálne biocídy pre použitie vo vykurovacích systémoch.

Odporúčané chemické látky/inhibítory:

SENTINEL X100 a SENTINEL X200

FERNOX F1 a FERNOX F3

Zariadenie je vybavené systémom ochrany proti zamrznutiu, ktorý aktivuje kotol v režime vykurovania, keď
teplota vody na vstupe do systému klesne pod 6°C. Systém nefunguje po prerušení elektrického a/alebo ply-

5 1 2 3
4
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nového napájania zariadenia. V prípade potreby použite vhodnú nemrznúcu kvapalinu na ochranu systému,
ktorá spĺňa rovnaké požiadavky, ako sú opísané vyššie a stanovené normou UNI 8065.

Za prítomnosti adekvátnej chemicko-fyzikálnej úpravy systémovej a konzumnej vody a súvisiacich pravi-
delných kontrol schopných zabezpečiť požadované parametre, je pre priemyselné aplikácie povolená
inštalácia produktu do zariadení s otvorenou expanznou nádobou s takou hydrostatickou výškou nádoby, aby
sa zabezpečilo dodržiavanie minimálneho pracovného tlaku, ktorý je uvedený v technických špecifikáciách
výrobku.

Prítomnosť usadením na výmenných plochách kotla v dôsledku nedodržania vyššie uvedených 
predpisov bude mať za následok neuznanie záruky.

Súprava proti zamrznutiu na vonkajšiu inštaláciu (doplnková - 013022X0)

V prípade inštalácie vonku, na čiastočne chránenom mieste pre teploty v intervale od -5°C do -15°C, musí byť kotol
vybavený príslušnou súpravou proti zamrznutiu. Informácie potrebné pre správne namontovanie nájdete v pokynoch,
ktoré sú súčasťou súpravy.

2.4 Plynová prípojka

B
Pred vykonaním pripojenia skontrolujte, či spotrebič je určený na prevádzku
s palivom, ktoré budete používať.

Pripojenie plynu musí byť vykonané k príslušnej prípojke (pozrite si ) v súla-
de s platnými normami, pomocou pevnej kovovej rúrky alebo ohybnej hadi-
ce s celistvou stenou z nerezovej ocele, pričom treba medzi rozvodné
zariadenie a kotol zaradiť plynový ventil. Skontrolujte, či sú všetky plynové
prípojky dokonalo tesné. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru,
výbuchu alebo udusenia.

2.5 Elektrické zapojenia

UPOZORNENIA

B
PRED AKÝMKOĽVEK ZÁSAHOM, KTORÝ SI VYŽADUJE ODSTRÁNENIE
KRYTU, ODPOJTE KOTOL OD ELEKTRICKEJ SIETE HLAVNÝM VYPÍ-
NAČOM.

NEDOTÝKAJTE SA V ŽIADNOM PRÍPADE ELEKTRICKÝCH KOMPONENTOV
ALEBO KONTAKTOV, KEĎ JE ZAPNUTÝ HLAVNÝ VYPÍNAČ! HROZÍ RIZIKO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM A SMRTEĽNÉHO PORANENIA!

B
Elektrická bezpečnosť spotrebiča sa dosiahne výhradne vtedy, keď je spotrebič
správne zapojený do siete s účinným uzemnením, ako to predpisujú platné
bezpečnostné predpisy. Dajte skontrolovať účinnosť a správnosť uzemnenia
odborne vyškolenému pracovníkovi, pretože výrobca nenesie zodpovednosť za
prípadné škody spôsobené chýbajúcim uzemnením zariadenia.

Kotol je vybavený káblami a prívodným elektrickým káblom trojpólového typu bez
zástrčky. Zapojenia k sieti musia byť urobené napevno a vybavené bipolárnym
vypínačom, s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm, so zaradenou poistkou
3A max medzi kotlom a sieťou. Pri elektrických zapojeniach je dôležité dodržia-
vať polaritu (FÁZA: hnedý vodič / NULÁK: modrý vodič / OCHRANA: žlto-zelený
vodič).

B
Prívodný elektrický kábel spotrebiča NESMIE VYMENIŤ POUŽÍVATEĽ. V prípa-
de poškodenia kábla spotrebič vypnite a kvôli jeho výmene zavolajte výhra-
dne odborne zaškolených pracovníkov autorizovaného servisu. V prípade
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výmeny elektrického prívodného kábla použite výhradne kábel „HAR H05 VV-F”
3 x 0,75 mm2 s maximálnym vonkajším priemerom 8 mm.

Izbový termostat (doplnkový)

B
POZOR: POZOR: IZBOVÝ TERMOSTAT MUSÍ MAŤ ČISTÉ KONTAKTY. ZA-
POJENÍM 230 V KU SVORKÁM IZBOVÉHO TERMOSTATU SA NENAPRAVI-
TEĽNE POŠKODÍ ELEKTRONIKA !!!.

Pri zapojení časového vypínača (timer) ho nezapájajte tak, aby bol napájaný cez
prerušovacie kontakty. Musia byť napájané priamym zapojením k sieti alebo ba-
tériami, v závislosti od mechanizmu.

Prístup k elektrickej svorkovnici a k poistke

Po odstránení predného panelu kotla  je možný prístup ku svorkovnici (M) a k poistke (F). Za týmto účelom vykon-
ajte postup opísaný nižšie (obr. 19 a obr. 20). Svorky uvedené v obr. 20 musia byť s beznapäťovými kontaktmi 
(nie 230V). Určenie svoriek pre rôzne zapojenia je uvedené aj na elektrickej schéme na obr. 42.

obr. 19

obr. 20
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Karta výstupného variabilného relé LC32 (doplnkové - 043011X0)

Výstupné variabilné relé LC32 je vlastne malá karta s výmenou voľných kontaktov (zatvorené znamená kontakt medzi
C a NA). Funkcie sú riadené softvérom.

Pri inštalácii dôsledne dodržiavajte pokyny, ktoré nájdete v balení so súpravou a na elektrickej schéme obr. 42.

Ak chcete použiť želanú funkciu, pozrite si tabuľka 2.

Tabuľka 2- Nastavenia LC32

Konfigurácia spínača ON/OFF (A obr. 20)

Tabuľka 3- Nastavenia spínača A

Parameter b07 Funkcia LC32 Úkon LC32

0 Riadi sekundárny ventil plynu (predvolený) Kontakty sa uzavrú pri napájaní plynového ventilu (v kotle)

1 Použitie ako výstup alarmu (rozsvietenie kontrolky) Kontakty sa uzavrú pri výskyte nejakej chyby (všeobecná)

2 Riadi ventil naplnenia vodou
Kontakty sa uzavrú, až kým sa neobnoví normálna hladina 
tlaku vody v okruhu vykurovania (po manuálnom alebo 
automatickom doplnení)

3

Riadi solárny 3-cestný ventil Kontakty sa uzavrú, keď je aktívny režim úžitkovej vody

Riadi čerpadlo legionelly (iba s b01=2)
Kontakty sa uzavrú, keď sa vykonáva ochrana proti legio-
nelle

4 Riadi druhé čerpadlo vykurovania Kontakty sa uzavrú, keď je aktívny režim vykurovania

5 Použitie ako výstup alarmu (zhasnutie kontrolky) Kontakty sa otvoria pri výskyte nejakej chyby (všeobecná)

6 Indikuje zapálenie horáka Kontakty sa uzavrú, keď je prítomný plameň

7 Riadi ohrievač sifónu Kontakty sa uzavrú, keď je aktívny režim proti zamrznutiu

Konfigurácia DHW Parameter b06

b01 = 1 alebo 3

b06=0 Ak je kontakt otvorený, vypne úžitkovú vodu, aj je zopnutý, povoľuje ju.

b06=1
Ak je kontakt otvorený, vypne vykurovanie a zobrazuje F50. Ak je kontakt zopnutý, povolí 
vykurovanie.

b06=2 Kontakt funguje ako termostat prostredia.

b06=3
Ak je kontakt otvorený, zobrazí F51 a kotol bude naďalej fungovať.
Používa sa ako alarm.

b06=4 Kontakt funguje ako limitný termostat, ak je otvorený, zobrazí F53 a zruší požiadavku.

b01 = 2 alebo 4

b06=0
Ak je kontakt otvorený, prepne kotol do režimu ECO.
Ak je kontakt zopnutý, prepne kotol do režimu KOMFORT.

b06=1
Ak je kontakt otvorený, vypne vykurovanie a zobrazuje F50.
Ak je kontakt zopnutý, povolí vykurovanie.

b06=2 Kontakt funguje ako termostat prostredia

b06=3
Ak je kontakt otvorený, zobrazí F51 a kotol bude naďalej fungovať.
Používa sa ako alarm.

b06=4 Kontakt funguje ako limitný termostat, ak je otvorený, zobrazí F53 a zruší požiadavku.
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2.6 Odvodné potrubia spalín

B
KOTLY SA MUSIA NAINŠTALOVAŤ V MIESTNOSTIACH, KTORÉ SPĹŇAJÚ
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VETRANIE. V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ NE-
BEZPEČENSTVO UDUSENIA A OTRAVY.

PRED INŠTALÁCIOU ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ A
ÚDRŽBU.

DODRŽIAVAJTE AJ KONŠTRUKČNÝ NÁVOD.

V PRÍPADE, ŽE TLAK V POTRUBÍ ODVODU SPALÍN PREKRAČUJE HODNO-
TU 200 PA, JE POVINNÉ POUŽIŤ KOMÍNY TRIEDY „H1”.

Upozornenia

Spotrebič je "typu C" s hermetickou komorou a núteným odťahom, prívod vzduchu a odvod spalín musia byť napojené
na jeden zo systémov odvodu/odsávania uvedených ďalej. Pred inštaláciou skontrolujte a prísne dodržiavajte všetky
pokyny. Okrem toho dodržiavajte pokyny týkajúce sa umiestnenia koncoviek na stene a/alebo na streche a minimálne
vzdialenosti od okien, múrov, vetracích otvorov a pod.

Inštalácia typu C10

V prípade komínov pod tlakom v spoločných komínoch pred inštaláciou a po údržbe zaistite uzatvorenie vedenie na
vypustenie dymov z komína. V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA V DÔSLEDKU ÚNIKU
SPLODÍN V KOTOLNI VZNIKAJÚCICH PRI SPAĽOVANÍ.

Inštaláciu kotla podľa typu C10 musia urobiť špecializovaní pracovníci po vykonaní výpočtov podľa 
platných noriem vzhľadom na maximálny pozitívny tlak komínu a kotla.
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Spojenie koaxiálnymi rúrkami

obr. 21 - Príklady spojenia koaxiálnymi rúrkami (  = Vzduch /  = Dym)

Pri koaxiálnom spojení namontujte na spotrebič jeden z nasledujúcich dielov príslušenstva. Rozmery otvorov v múre
nájdete na obrázku na obálke. Je nevyhnutné, aby horizontálne úseky odvodu spalín mali mierny sklon smerom ku
kotlu, aby sa predišlo tomu, že prípadná skondenzovaná voda bude odtekať smerom von a odkvapkávať.

obr. 22- Príslušenstvo pri koaxiálnom spojení

Tabuľka 4- Maximálna dĺžka koaxiálnych potrubí

Koaxiál 60/100 Koaxiál 80/125

Maximálna povolená dĺžka (vodorovná) 7 m
20 m

Maximálna povolená dĺžka (vertikálna) 8 m

Redukčný faktor pri kolene 90° 1 m 0,5 m

Redukčný faktor pri kolene 45° 0,5 m 0,25 m
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Spojenie s oddelenými rúrkami

obr. 23- Príklady spojenia s oddelenými rúrkami (  = Vzduch /  = Spaliny)

Tabuľka 5 - Typy

Na pripojenie oddelených potrubí namontujte na spotrebič nasledujúce príslušenstvo:

obr. 24- Základné príslušenstvo pre oddelené rúry

Pred začatím inštalácie jednoduchým výpočtom skontrolujte, či celková dĺžka nepresahuje maximálnu dĺžku:

1. Urobte konečný výpočet schémy zdvojených komínov, vrátane príslušenstva a koncoviek.
2. Skontrolujte tabuľku 7 a zistite straty v meq (ekvivalentné metre) každej zložky, v závislosti od polohy pri inštalácii.
3. Skontrolujte, či celková suma strát je nižšia alebo rovná maximálnej dovolenej dĺžke, ako uvádza tabuľka 6.

Tabuľka 6- Maximálna dĺžka oddelených rúrok

Typ Popis

C1X Odsávanie a odvod vodorovne na múre. Koncovky na vstupe / výstupe musia byť sústredené alebo veľmi blízko seba, 
aby podliehali veľmi podobným veterným podmienkam (v rámci 50 cm)

C3X Odsávanie a odvod vertikálne na streche. Koncovky na vstupe / výstupe ako pri C12

C5X Samostatné odsávanie a odvod na múre alebo na streche, v každom prípade v rôznych zónach a pri rôznom tlaku. Odvod 
a odsávanie sa nesmú nachádzať na protistojných múroch

C6X Odsávanie a odvod prostredníctvom samostatne certifikovaných potrubí (EN 1856/1)

B2X Odsávanie z miestnosti inštalácie a odvod na múre alebo na streche

 Dôležité upozornenie - v miestnosti musí byť zaručené primerané vetranie

Maximálna povolená dĺžka 70 meq
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Tabuľka 7- Príslušenstvo

Straty v meq

Nasávanie
vzduchu

Odvod spalín

Vertikálne Horizontálne

Ø 80

RÚRKA 1 m M/F 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0

KOLENO 45° M/F 1KWMA65W 1,2 1,8

90° M/F 1KWMA01W 1,5 2,0

ÚSEK s kontrolným otvorom 1KWMA70W 0,3 0,3

KONCOVKA vzduch k stene 1KWMA85A 2,0 -

spaliny k stene s chráničom proti 
vetru

1KWMA86A - 5,0

KOMÍN Vzduch/spaliny zdvojený 80/80 010027X0 - 12,0

Iba odvod spalín Ø80 010026X0 +
1KWMA86U

- 4,0

Ø 60

RÚRKA 1 m M/F 1KWMA89W 6,0

KOLENO 90° M/F 1KWMA88W 4.5

REDUKCIA 80/60 041050X0 5.0

KONCOVKA spaliny k stene s chráničom proti 
vetru

1KWMA90A 7.0

Ø 50

RÚRKA 1 m M/F 041086X0 12

KOLENO 90° M/F 041085X0 9

REDUKCIA 80/50 041087X0 10

POZOR: VZHĽADOM NA VYSOKÉ STRATY ÚČINNOSTI PRI PRÍSLUŠENSTVE S Ø50 a Ø60, 
POUŽÍVAJTE TAKÉTO PRÍSLUŠENSTVO IBA AK JE TO NEVYHNUTNÉ A IBA V POSLEDNOM 
ÚSEKU ODVODU SPALÍN.
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Použitie ohybnej hadice s Ø50 a Ø60 (len pre potrubie)

Graf zahŕňa príslušenstvo kód 041087X0 pre Ø50 a kód 041050X0 pre Ø60.

Medzi kotlom a prechod na znížený priemer (Ø50 alebo Ø60) možno použiť maximálne 4 metre dymovej rúry s Ø80
mm a maximálne 4 metre dymovej rúry s Ø 80 mm na odsávaní (s maximálnou dĺžkou komínov s Ø50 a Ø60).

Ak chcete použiť tento priemer, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Prejdite do ponuky SC (postupujte podľa pokynov v odseku “„Sc” - Ponuka parametrov ovládania spaľovania”  a 
nastavte parameter SC04 na hodnotu zodpovedajúcu dĺžke použitého komína.

 - Pre model BLUEHELIX TOP RRT 28 K 50

 - Pre model BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50

obr. 26- Graf pre výber parametra komína

obr. 25

A = Pre model BLUEHELIX TOP RRT 28 K 50
Ø50 - 22 m MAX
Ø60 - 60 m MAX

Pre model BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50
Ø50 - 17 m MAX
Ø50 - 45 m MAX
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Pripojenie ku spoločným komínom

obr. 27- Príklady pripojenia k dymovodom (  = Vzduch /  = Spaliny)

obr. 28- Príklady zapojenia systému C10 a C11 (  = Vzduch /  = Spaliny)
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Tabuľka 8- Typy

Ak sa teda rozhodnete zapojiť kotol BLUEHELIX TOP RRT K 50 do spoločného dymovodu alebo do samostatného
komínu s prirodzeným ťahom, dymovod alebo komín musí naprojektovať výhradne odborne kvalifikovaný pracovník,
v súlade s platnými normami pre spotrebiče s hermetickou komorou a vybavené ventilátorom.

Spätná klapka (clapet)

Kotol BLUEHELIX TOP RRT K 50 je štandardne vybavený spätnou klapkou (clapet) (proti spiatočnému toku), takže 
je možné ho pripojiť, iba ak funguje na plyn G20, ku spoločným dymovodom pod pozitívnym tlakom (+Pa).

V prípade inštalácie typu C10 nalepte na PREDNÝ PANEL bielu nálepku tak, ABY BOLA DOBRE VIDITEĽNÁ.
Nálepku nájdete vo vrecku s dokumentáciou dodanou so spotrebičom.

Po ukončení inštalácie skontrolujte utesnenie vedenia plynu a dymov.

V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA V DÔSLEDKU SPLODÍN VZNIKAJÚCICH PRI
SPAĽOVANÍ.

Typ Popis

C10 Spotrebič pripojený prostredníctvom vlastných vedení k systému spoločných kanálov pod tlakom vytvorených v štruktúre

C11 Spotrebič pripojený prostredníctvom vlastných vedení k systému spoločných kanálov pod tlakom

C2X Odsávanie a odvod do spoločného dymovodu (odsávanie a odvod v tom istom dymovode)

C4X Odsávanie a odvod do spoločných oddelených dymovodov, ale podliehajúcich podobným veterným podmienkam

C8X Odvod do samostatného dymovodu alebo spoločného dymovodu a odsávanie na stene

B3X Odsávanie z miestnosti inštalácie prostredníctvom koncentrického potrubia (ktoré obsahuje odvod) a odvod do spoločného 
dymovodu s prirodzeným ťahom

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – V MIESTNOSTI MUSÍ BYŤ ZARUČENÉ PRIMERANÉ VETRANIE

C93 Vypúšťanie do zvislej koncovky a odsávanie z existujúceho dymovodu.
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2.7 Zapojenie na odvod kondenzovanej vody

UPOZORNENIA

Kotol je vybavený vnútorným sifónom na odvod kondenzovanej vody. Namontujte ohybnú rúrku „B”, pričom ju zasuňte
silou. Pred uvedením do prevádzky do sifónu naplňte približne 0,5 l vody a pripojte ohybnú rúrku k odtoku.

Odvodné rúrky do kanalizácie musia byť odolné voči kyslým kondenzátom.

Ak odvod skondenzovanej kvapaliny nezapojíte ku kanalizácii, bude nevyhnutné nainštalovať zariadenie na neutra-
lizáciu.

POZOR: SPOTREBIČ SA NIKDY NESMIE UVIESŤ DO PREVÁDZKYS   
PRÁZDNYM SIFÓNOM! V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ NEBEZPEČENST-
VO UDUSENIA V DÔSLEDKU SPLODÍN VZNIKAJÚCICH PRI SPAĽOVANÍ.
BUDE NEVYHNUTNÉ VYKONAŤ ZAPOJENIE ODVODU KONDENZÁTU DO

KONALIZÁCIE TAK, ABY KVAPALINA V POTRUBÍ NEMOHLA ZAMRZNÚŤ.

obr. 29- Zapojenie na odvod kondenzovanej vody
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Aby bola zabezpečená dlhodobá funkčnosť a spoľahlivosť zariadenia, je nevyhnutné, aby kvalifikovaný pracovník
vykonával v pravidelných intervaloch nasledujúce kontroly:

• Ovládacie a bezpečnostné prvky (plynový ventil, termostaty a pod.) musia fungovať správne
• Okruh odvodu spalín musí byť plne účinný.
• Hermetická komora musí byť nepriepustná.
• Potrubia a koncovka vzduch-spaliny musia byť dokonale utesnené a priechodné •

Horák a výmenník musia byť čisté a bez usadenín. Pri prípadnom čistení používajte vhodné kefy. Nepoužívajte v
žiadnom prípade chemikálie.

• Elektróda musí byť bez usadením a musí byť umiestnená správne.
Usadeniny z elektródy odstraňujte pomocou kefy s mäkkými nekovovými štetinami a NIKDY ich neobrusujte.

• Hydraulický a plynový okruh musí byť dokonalo utesnený.
• Tlak vody vo vykurovacom systéme za studena musí byť približne 1 bar, v opačnom prípade ho upravte na túto

hodnotu.
• Obehové čerpadlo nesmie byť zaseknuté.
• Expanzná nádoba musí byť naplnená a natlakovaná.
• Prietok a tlak plynu musia zodpovedať údajom uvedeným v príslušných tabuľkách.
• Systém odvodu kondenzátu musí byť účinný, dokonalo utesnený a priechodný.
• Sifón musí byť naplnený vodou.
• Skontrolujte kvalitu vody v systéme.
• Skontrolujte stav izolácie výmenníka.
• Skontrolujte pripojenie plynu medzi ventilom a zariadením Venturi.
• V prípade potreby, pokiaľ je poškodené, vymeňte tesnenie horáka.
• Po skončení kontroly vždy overte parametre spaľovania (pozrite si odsek „Kontrola hodnôt spaľovania”).

3.4 Riešenie problémov

Diagnostika

Vypnutý LCD displej

Skontrolujte, či je doska napájaná: pomocou digitálneho multimetra overte prítomnosť napájacieho napätia.

V prípade neprítomnosti napätia skontrolujte káblové zapojenie.

Ak je prítomné dostatočné napätie (v rozsahu 195 až 253 VAC), skontrolujte stav poistky (3.15AL@230VAC). Poistka
je situovaná na doske. Pre umožnenie prístupu k poistke si pozrite obr. 19 a obr. 33.

obr. 33- Umiestnenie poistky

Zapnutý LCD displej

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

Existujú chyby, ktoré spôsobujú stále zablokovania (označené písmenom „A”): aby sa obnovila prevádzka, stačí
stlači tlačidlo reset (poz. 6 - obr. 1) na 1 sekundu alebo vykona obnovu 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 činnos kotla obnoví automa-
ticky ihneď potom, čo sa hodnota vráti na normálnu prevádzkovú hodnotu kotla.

3.1 Pravidelná údržba
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Tabuľka chýb

Tabuľka 10- Zoznam chýb

Kód chyby Chyba Možná príčina Riešenie

A01 Horák sa nezapálil

Neprivádza sa plyn
Skontrolujte, či je prívod plynu do kotla rovno-
merný a či sú rúrky odvzdušnené

Chyba zapaľovacej a kontrol-
nej elektródy

Skontrolujte káblové zapojenie elektródy, či je 
správne umiestnená a či na nej nie sú usade-
niny a podľa potreby vymeňte elektródu.

Poškodený plynový ventil Skontrolujte a vymeňte plynový ventil

Nedostatočný tlak plynu v sieti Skontrolujte tlak plynu v sieti

Upchatý sifón Skontrolujte a podľa potreby vyčistite sifón

Zanesené vzdušné potrubia/
odvody spalín

Odstráňte prekážky v priechode komína, 
odvode spalín, prívode vzduchu a koncoviek.

A02
Signál prítomnosti plameňa so 
zhasnutým horákom

Chyba elektródy

Skontrolujte káblové zapojenie ionizačnej elek-
tródy
Skontrolujte celistvosť a neporušenosť elek-
tródy

Uzemňovacia elektróda

Uzemňovací kábel

Skontrolujte a podľa potreby vyčistite sifón

Chyba dosky Skontrolujte dosku

A05 Chyba na ventilátore

Chyba napätia elektrickej siete 
230V Skontrolujte káblové zapojenie 5-pólového 

konektora
Prerušený signál tachometra

Poškodený ventilátor Skontrolujte ventilátor

A06
Po fáze zapálenia nie je 
prítomný plameň

Chyba ionizačnej elektródy Skontrolujte polohu ionizačnej elektródy a 
podľa potreby ju vymeňte

Nestabilný plameň Skontrolujte horák

Zanesené vzdušné potrubia/
odvody spalín

Odstráňte prekážky v priechode komína, 
odvode spalín, prívode vzduchu a koncoviek

Upchatý sifón Skontrolujte a podľa potreby vyčistite sifón

F07 - F14
F15 - A07

Vysoká teplota dymov
Sonda dymov zaznamená nad-
mernú teplotu

Skontrolujte výmenník

Skontrolujte sondu dymov

Skontrolujte parameter materiálu komína

F08
A08

Ochranný zásah pri prehriatí

Poškodený snímač kúrenia
Skontrolujte správne umiestnenie a činnos
snímača vykurovania a podľa potreby ho 
vymeňte

Voda v zariadení necirkuluje Skontrolujte obehové čerpadlo

Prítomnosť vzduchu v 
systéme

Odvzdušnite rozvodný systém

F09
A09

Ochranný zásah pri prehriatí

Poškodený snímač spiatočky
Skontrolujte správne umiestnenie a činnos
snímača spiatočky a podľa potreby ho vymeňte

Voda v zariadení necirkuluje Skontrolujte obehové čerpadlo

Prítomnosť vzduchu v 
systéme

Odvzdušnite rozvodný systém

F10
A10

Chyba snímača na vstupe do 
rozvodného zariadenia

Poškodený snímač
Skontrolujte káblové zapojenie alebo vymeňte 
snímač

Došlo k skratu na kabeláži

Prerušená kabeláž

F11
A11

Chyba snímača spiatočky

Poškodený snímač
Skontrolujte káblové zapojenie alebo vymeňte 
snímač

Došlo k skratu na kabeláži

Prerušená kabeláž
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F12
Chyba snímača úžitkovej 
vody

Poškodený snímač
Skontrolujte káblové zapojenie alebo vymeňte 
snímač

Došlo k skratu na kabeláži

Prerušená kabeláž

F13
A13

Chyba na sonde dymov

Poškodená sonda
Skontrolujte káblové zapojenie alebo vymeňte 
sondu dymov

Došlo k skratu na kabeláži

Prerušená kabeláž

A14
Zásah poistky odvodu spalín 
a dymov

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

Pozrite si chybu F07

F34
Napájacie napätie nižšie ako 
170 V

Problémy s elektrickou sieťou Skontrolujte elektrickú sieť

F37
Nesprávny tlak vody v zaria-
dení

Príliš nízky tlak Naplňte zariadenie

Snímač tlaku vody nie je 
zapojený alebo je poškodený

Skontrolujte snímač tlaku vody

F39 Chyba vonkajšej sondy

Poškodená sonda alebo skrat 
na káblovom vedení

Skontrolujte káblové zapojenie alebo vymeňte 
snímač

Po aktivácii pohyblivej teploty 
sa odpojila sonda

Znovu zapojte vonkajšiu sondu alebo vypnite 
pohyblivú teplotu

F41
Ochranný zásah max. DELTA 
T

Poškodený snímač kúrenia
Skontrolujte správne umiestnenie a činnosť
snímača kúrenia

Poškodený snímač spiatočky
Skontrolujte správne umiestnenie a činnosť
snímača spiatočky

Voda v zariadení necirkuluje Skontrolujte obehové čerpadlo

Prítomnosť vzduchu v 
systéme

Odvzdušnite rozvodný systém

F42
A42

Ochranný zásah kontroly sní-
mačov

Poškodený alebo odpojený sní-
mač návratu a/alebo vstupu do 
okruhu

Skontrolujte správne umiestnenie a činnos
senzora návratu a/alebo vstupe do okruhu

Poškodený alebo odpojený sní-
mač spiatočky

Skontrolujte správne umiestnenie a činnos
snímača spiatočky

F43 Ochranný zásah výmenníka.

Problém s cirkuláciou H2O v 

zariadení
Skontrolujte obehové čerpadlo

Prítomnosť vody v systéme Odvzdušnite rozvodný systém

A23 - A24 - A26
F20 - F21 - F40

F47 - F51
Chyba parametrov na karte

Nesprávne nastavenie para-
metra na karte

Skontrolujte a podľa potreby upravte parame-
tre karty

F50 - F53
Chyba limitného termostatu s 
parametrom b06 = 1 alebo 4

Voda v zariadení necirkuluje/
cirkuluje slabo

Skontrolujte obehové čerpadlo

Prítomnosť vzduchu v 
systéme

Odvzdušnite rozvodný systém

Nesprávny parameter Overte správne nastavenie parametra

F56 - A56

Chyba kalibrácie

Nesprávne parametre
Skontrolujte parametre a vykonajte 100% kali-
bráciu

Nesprávne umiestnená alebo 
poškodená elektróda.

Skontrolujte polohu elektródy a podľa potreby 
ju vymeňte. Po výmene zopakujte 100% kali-
bráciu

Cirkulácia dymov vnútri kotla Skontrolujte utesnenie dymovodu a tesnení

Nedokončený postup kali-
brácie

Nedostatočná cirkulácia v pri-
márnom okruhu alebo nedosta-
točný odvod počas kalibrácie

Poruchu zresetujte. Otvorte kohútik teplej vody 
a počkajte, kým plameň neprestane blika (pri-
bližne 2 minúty)

F61 - A61
Chyba riadiacej jednotky 
AGC01

Vnútorná chyba riadiacej jed-
notky AGC01

Skontrolujte uzemnenie.
Skontrolujte elektródu.
Zopakujte postup kalibrácie 100 %.
Podľa potreby vymeňte ovládaciu centrálu.

Kód chyby Chyba Možná príčina Riešenie
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A63
Chyba riadiacej jednotky 
AGC01

Nestabilné elektrické napájanie Skontrolujte elektrické napájanie

Vnútorná chyba riadiacej jed-
notky AGC01

Podľa potreby vymeňte ovládaciu centrálu

A54 - A55
F62 - F63

Chyba spaľovania

Tlak v rozvodnom zariadení 
plynu je nedostatočný

Skontrolujte tlak napájania plynom

Nestabilné napätie siete Skontrolujte napätie elektrického napájania

Nesprávne umiestnená alebo 
poškodená elektróda

Skontrolujte zapaľovaciu elektródu a uzemne-
nie

Odpojte elektrické napájanie na 10”, zresetujte 
chybu a urobte kalibráciu na 100 % (Sc15=1).

F67
Pripojené zariadenie BCC Ser-
vice key

Zaveďte parametre

F68 - A68 Chyba BCC Service key
Chyba pri načítaní súboru BCC 
Service key

Postup načítavania zopakujte do 5 minút od 
napájania kotla a v prípade potreby vymeňte 
BCC Service key

A62
Neprítomná komunikácia 
medzi riadiacou jednotkou a 
plynovým ventilom

Nepripojená riadiaca jednotka Pripojte riadiacu jednotku k ventilu

Poškodený ventil, vymeňte 
ventil

Skontrolujte káblové zapojenie alebo vymeňte 
ventil

A64
Prekročený maximálny počet 
po sebe nasledujúcich resetov

Prekročený maximálny počet 
po sebe nasledujúcich resetov

Odpojte elektrické napájanie kotla na 60 
sekúnd a následne ho obnovte

F66 Zlyhalo zavádzanie firmvéru Znova načítajte firmvér alebo vymeňte kartu

Kód chyby Chyba Možná príčina Riešenie
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4. Charakteristiky a technické údaje

4.1 Rozmery a zapojenia

5 Vstup plynu - Ø 3/4”
1 Vstup do rozvodného zariadenia - Ø 3/4”
2 Spätný tok z rozvodného zariadenia - Ø 3/4”
3 Výstup teplej úžitkovej vody - Ø 1/2”
4 Vstup teplej úžitkovej vody - Ø 1/2”
6 Vypustenie bezpečnostného ventilu
A6 Zapojenie na odvod kondenzovanej vody

obr. 34- Pohľad spredu

obr. 35- Bočný pohľad

obr. 36- Pohľad zhora
obr. 37- Pohľad zdola
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4.2 Všeobecný pohľad

4.3 Hydraulický okruh

obr. 38- Všeobecný pohľad

Popis

14 Bezpečnostný ventil
16 Ventilátor
32 Obehové čerpadlo
34 Senzor teploty vykurovania
36 Automatický odvzdušňovač
40 Expanzná nádoba na teplú úžitkovú 

vodu
44 Plynový ventil
56 Expanzná nádrž
81 Elektróda zapaľovania/ionizácie
95 Prepínací ventil
114 Snímač tlaku vody
155 Senzor ohrievača
180 Zásobník TUV
186 Snímač spiatočky
191 Senzor teploty spalín
193 Sifón
197 Manuálne odvzdušnenie
350 Jednotka horáka/ventilátora

obr. 39- Hydraulický okruh

10 Vstup do rozvodného zariadenia
11 Spätný tok z rozvodného zariadenia
14 Bezpečnostný ventil
32 Obehové čerpadlo vykurovania
34 Senzor teploty vykurovania
36 Automatický odvzdušňovač
40 Expanzná nádoba na teplú úžitkovú 

vodu
56 Expanzná nádrž
74 Kohút na naplnenie rozvodného zaria-

denia
95 Prepínací ventil
114 Snímač tlaku vody
155 Senzor ohrievača
180 Zásobník TUV
186 Snímač spiatočky
193 Sifón
209 Výstup zásobníka
210 Vstup zásobníka
241 Automatický bypass (vnútri jednotky 

čerpadla)
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4.4 Technické parametre

Technické parametre Jedn. BLUEHELIX TOP RRT 28 K 50 BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50

Produktové identifikačné kódy 0T3T2AWA 0T3T3AWA

Krajiny určenia SR- ČR

Kategória plynu II2HM3+ (IT) - II2H3+ (ES - SK) - II2H3B/P (RO) - II2ELW3B/P

Max. vykurovacia kapacita UK kW 24.5 30.6 Q

Min. vykurovacia kapacita UK kW 2.9 2.9 Q

Max. vykurovací výkon UK (80/60°C) kW 24.0 30.0 P

Min. vykurovací výkon UK  (80/60°C) kW 2.8 2.8 P

Max. vykurovací výkon UK (50/30°C) kW 26.0 32.5

Min. vykurovací výkon UK (50/30°C) kW 3.1 3.1

Max. vykurovacia kapacita TUV kW 28.5 34.7

Min. vykurovacia kapacita TUV kW 2.9 2.9

Max. vykurovací výkon TUV kW 28.0 34.0

Min. vykurovací výkon TUV kW 2.8.9 2.8

Účinnosť Pmax (80-60°C) % 98.1 97.9

Účinnosť Pmin (80-60°C) % 98.0 98.0

Účinnosť Pmax (50-30°C) % 106.1 106.1

Účinnosť Pmin (50-30°C) % 107.5 107.5

Účinnosť pri 30% % 109.7 109.5

Tlak plynu pri vstupe G20 mbar 20 20

Max. prietok plynu G20 m3/h 3.02 3.67

Min. prietok plynu G20 m3/h 0.31 0.31

CO
2
 - G20 % 9 ±0.8 9 ±0.8

Tlak plynu pri vstupe G31 mbar 37 37

Max. prietok plynu G31 kg/h 2.21 2.70

Min. prietok plynu G31 kg/h 0.23 0.23

CO
2
 - G31 % 10 ±0.8 10 ±0.8

Trieda emisií NOx - 6 6 NOx

Max. prevádzkový tlak UK bar 3.0 3.0 PMS

Min. prevádzkový tlak UK bar 0.8 0.8

Max. nastaviteľná teplota UK °C 95 95 tmax

Objem vody v hydraulickej časti kotla l 4.2 4.2

Objem expanznej nádoby UK l 10 10

Natlakovanie expanznej nádoby UK bar 0.8 0.8

Max. prevádzkový tlak TUV bar 9.0 9.0

Min. prevádzkový tlak TUV bar 0.3 0.3

Objem zásobníka TUV l 40 40

DHW expansion vessel capacity l 2 2

Produkcia TUV deltaT 30°C l/10 min 161 195

Produkcia TUV deltaT 30°C l/h 831 1005

Typ elektrickej ochrany IP IPX4D IPX4D

Elektrické napájanie V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Elektrický príkon kotla W 82 99

Prázdna hmotnosť kg 62 65

Typ kotla C13-C23-C33-C43-C53

C63-C83-B23-B33
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4.5 Diagramy

Zvyšková výtlačná výška na zariadení

BLUEHELIX TOP RRT 28 K 50

obr. 40- Zvyšková výtlačná výška na zariadení

BLUEHELIX TOP RRT 34 K 50

obr. 41- Zvyšková výtlačná výška na zariadení

4.6 Elektrická schéma

Popis obr. 42

16 Ventilátor
32 Obehové čerpadlo vykurovania
34 Senzor teploty vykurovania
44 Plynový ventil
72 Izbový termostat (nedodáva sa)
81 Elektróda zapaľovania/ionizácie
95 Prepínací ventil
114 Spínač tlaku vody
138 Vonkajšia sonda (doplnková)

139 Diaľkový časový ovládač (voliteľný)
155 Sonda ohrievača
186 Snímač spiatočky
191 Senzor teploty spalín
288 Súprava proti zamrznutiu (voliteľná)
A Spínač ON/OFF (konfigurovateľný)

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� � �
� �
� �
� �
� �
� �
�

�
��

�
�

�

�	��
���

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� � �
� �
� �
� �
� �
� �
�

�
��

�
�

�

�	��
���



BLUEHELIX TOP RRT K 50

32SK
cod. 3541Q281  -  Rev. 02 - 10/2020

obr. 42- Elektrická schéma

A
Pozor: Pred zapojením izbového termostatu alebo diaľkového časového ovládača odstráňte prepojenie
na svorkovnici.

V prípade, že chcete pripoji viaceré zóny hydraulického systému riadené termostatmi s bezpotenciálovým
kontaktom a je potrebné použi časovaciu funkciu ako funkciu diaľkového ovládania kotla, je potrebné pri-
poji beznapäové kontakty zón na svorky 1-2 a časovače na svorky 5-6.

VŠETKY PRIPOJENIA K SVORKOVNICI MUSIA BYŤ S BEZNAPÄŤOVÝMI KONTAKTMI (NIE 230V).
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4.7  CHARAKTERISTIKA VODNÉHO SYSTÉMU UK
Pre inštaláciu zariadení Ferroli

Pred inštaláciou zariadenia Ferroli (kotol/tepelné čerpadlo), musí byť nový alebo existujúci systém riadne vyčis-
tený, aby sa vo všeobecnosti odstránili zvyšky z inštalácie, rozpúšťadlá, kaly a kontaminanty, ktoré by mohli 
ohroziťúčinnosťochranných úprav. Používajte neutrálne čistiace prostriedky, ktoré nenapádajú kovy, gumu a 
plastové časti kotla / systému. Vyprázdnite, umyte a napustite systém v súlade s nasledujúcimi pokynmi. 
Znečistený systém nezaručuje dlhodobú životnosťvýmenníka kotla a to ani za použitia ochranných prostriedkov.

Zariadenie Ferroli sú vhodné na inštaláciu vo vykurovacích systémoch bez významného vstupu 
kyslíka podľa (ref. EN14868). Voda vo vykurovacom systéme musí byť ošetrená v súlade s platnými 
zákonmi a predpismi, musí mať charakteristiky požadované normou UNI 8065 a musí spĺňať
požiadavky normy EN14868 (ochrana kovových materiálov proti korózii).

Plniaca voda (prvé plnenie a následné doplňovanie) musí byťpitná, číra, s tvrdosťou pod hodnotami uvedenými v
tabuľke nižšie a ošetrená a upravená chemickými látkami vyhlásenými za vhodné pre výrobcu (pozri nasledujúci
zoznam), aby sa predišlo vylučovaniu z materiálov, korozívnym alebo agresívnym javom na kovoch a plastoch kotla
a systému, tvorbe plynu a šírení bakteriálnych alebo mikrobiálnych hmôt v nízkoteplotných systémoch.

Voda obsiahnutá v systéme, ako aj voda na doplňovanie, sa musia pravidelne kontrolovať(pri každom spustení sys-
tému, po akomkoľvek neplánovanom zásahu, ako je napríklad výmena zariadenia alebo iných komponentov sys-
tému, a najmenej raz ročne počas povinných operácií bežnej údržby, ako to vyžaduje UNI 8065). Voda musí mať
čírý vzhľad a je potrebné rešpektovať limity uvedené v nasledujúcej tabuľke.

* V prípade chemickej úpravy sa limit zvyšuje na 1200 uS/cm.

V prípade odlišných hodnôt alebo náročnej kontroly hodnôt pomocou konvenčných analytických / testovacích postupov
kontaktujte spoločnosťs o žiadosťou o ďalšie hodnotenia. Podmienky plniacej vody, ktorá sa má upravovať, sa môžu
dokonca výrazne líšiť v závislosti od geografických oblastí, v ktorých sa systémy nachádzajú.

Chemické úpravy vody - deoxygenujúce, proti tvorbe vodného kameňa, inhibítory, antibakteriálne, proti riasam, protimra-
zovej ochrane, korekčným produktom PH atď., musia byťtiež vhodné pre materiály kotla a systému. Musia sa uviesťdo
systému s ohľadom na množstvo uvedené dodávateľom chemického výrobku a skontrolovaťich koncentráciu.

Chemická úprava vody v nedostatočnej koncentrácii nebude schopná zabezpečiť požadovanú ochranu. 
Vždy skontrolujte koncentráciu produktu pri každom jeho pridávaní a cyklicky, najmenej raz ročne, pomocou 
kvalifikovaného technického personálu, ako je napríklad naša autorizovaná sieť technickej pomoci. 

Bez úpravy vody podľa uvedenej tabuľky,dodržania všetkých pokynov alebo bez použitia mag-
netickej filtrácie nebudú kotly podliehaťzáruke!

Povolená chemická úprava: Inhibítor korózie na báze molybdénu, Chémia na redukciu šumu / vodného 
kameňa, prípravok na biocídne riasy a baktérie, protimrazová ochrana.

EXISTUJÚCI SYSTÉM NOVÝ SYSTÉM

PARAMETER VODY

Tvrdosťplniacej vody (°f) <10 <10

Tvrdosťcelkového vodného systému (°f) <15 <10

PH 7 < Ph < 8.5

Meď Cu (mg/l) Cu < 0.5 mg/l

Železo Fe (mg/l) Fe < 0.5 mg/l

Chloridy (mg/l) Cl < 50 mg/l

Vodivosť (uS/cm) < 600 uS/cm*

Sulfáty < 100 mg/l

Dusičnany < 100 mg/l
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