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Návod k instalaci 
Pokyny k uvedení do provozu 
 
 
Remeha Gas 610 ECO 
 
 
 

• Low NOX  
  plynový kondenzační kotel 

 
• Rozsah výkonů: 
 87 – 1146 kW 
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Remeha Gas 610 ECO 
 
 
PŘEDMLUVA 
 
Tyto technické podklady obsahují důležité informace pro 
uvedení do provozu a údržbu plynového kondenzačního 
kotle Remeha Gas 610 ECO. 
Čtěte důkladně a s porozuměním tyto informace před 
uváděním kotle do provozu. Před vlastními pracemi se 
seznamte s celým obsahem. 
Obsah všech doporučení je základem pro jednoduchý, 
bezpečný a bezporuchový provoz modulů kotle. 
 

Technické podklady a data uvedené v tomto dokumentu 
odpovídají poslednímu známému technickému stavu 
v době vydání. 
Vyhrazujeme si však právo na technické změny bez 
povinnosti předchozího upozornění a bez povinnosti 
zpětné úpravy již dříve dodaných zařízení. 

Obr. 01  Remeha Gas 610 ECO 
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1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
1.1 Použité piktogramy 
V tomto dokumentu jsou pro zdůraznění některých 
předpisů použity následující piktogramy. Ty slouží pro 
zvýšení vaší osobní bezpečnosti a zaručení technické 
provozní bezpečnosti modulů kotle. 

g 

Takto označené předpisy je pro zamezení úrazů, 
těžkého poškození kotle a škod na životním prostředí 
nutné přesně dodržet. 

g POZOR!! 
Dodržení takto označených předpisů má rozhodující 
význam pro řádnou funkci kotle. 

w 

Tento piktogram varuje před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Nerespektování pokynů může mít 
za následek těžký úraz. 

i 

Takto označené předpisy obsahují důležité informace. 
 
Seznamte se důkladně s těmito předpisy 
Obecné předpisy 
Zamezte přístupu nepovolaných osob ke kotli. Na kotle 
nepokládejte žádné předměty. Dodržujte bezpečnou 
vzdálenost od horkých povrchů (teplovodní rozvod, 
odvod spalin). 

5 

w Nebezpečí 
Kotle obsahují elektrické části pod napětím. Neodborná 
instalace a/nebo opravy mohou vést k životu 
nebezpečným situacím. 
 

g Pozor, pokud ucítíte plyn 
Pokud ucítíte zápach plynu: 
Uzavřete (hlavní) plynový ventil kotle a zavolejte 
servisního technika. 
 

g Práce na kotli 
Instalace, uvedení do provozu, údržba a opravy mohou 
být prováděny pouze oprávněným a kvalifikovaným 
servisním technikem podle platných evropských a 
národních norem a předpisů. 
Při práci na kotli je nutné kotle vypojit z elektrické sítě a 
uzavřít hlavní plynový ventil. 
Po provedení údržby a servisních pracích zkontrolujte 
celé zařízení na těsnost. 

Plášť kotle je možné odstranit pouze při servisních 
pracích a údržbě kotle. 
Po provedení všech prací umístěte všechny díly pláště 
kotle zpět. 
 
Upozornění a varovné štítky, které jsou umístěny na 
kotli, nesmějí být sejmuty nebo zakryty a musí být 
čitelné po celou dobu životnosti kotle. Poškozené a 
nečitelné štítky ihned nahraďte za nové.  
Současně s předpisy obsaženými v tomto dokumentu je 
nutné pro zamezení možných nehod dodržovat také 
všechny další platné bezpečnostní předpisy. 
 
Změny na kotli 
Změny na kotli mohou být provedeny pouze s písemným 
souhlasem výrobního závodu Remeha. 

 
 
 
 
 
 



Remeha Gas 610 ECO

2 POPIS KOTLE 
 
Kotel Remeha Gas 610 ECO je stacionární kondenzační 
kotel pro centrální vytápění s vysokou účinností určený 
pro spalování zemního plynu všech typů kategorie I2ELL. 
Kotel je uzpůsoben pro zpětné získávání dodatečného 
tepla ze spalin včetně latentní složky. 
 
Kotel je zkoušen z hlediska splnění všech základních 
požadavků podle směrnic: 
 
390/396/EHS spotřebiče plynných paliv 
 
92/42/EHS  účinnost nových teplovodních kotlů na 
                     kapalná nebo plynná paliva 
 
89/336/EHS  elektromagnetická kompatibilita 
 
73/23/EHS  elektrická nízkonapěťová zařízení 
 
97/23/EHS  tlaková zařízení typ 3, odst. 3 
 
CE – Identifikační číslo (PIN) : 0063BP3474 
NOX – třída : 5 
Typ spotřebiče : B23, C33x, C53, C63x, C83x 
 
Kotel je sestaven ze dvou modulů, každý modul má 
vlastní ventilátor a řízení. Speciálně konstruované 
výměníky tepla z litého hliníku v žebrovém provedení 
jsou umístěny současně s ostatními mechanickými prvky 
pod červenošedým plechovým opláštěním kotle 
z ocelového plechu. Opláštění kotle je provedeno 
z jednotlivě sejmutelných částí, které lze pro účely 
údržby a servisních prací na kotli lehce demontovat.  
 
Na straně přívodu spalovacího vzduchu každého modulu 
je umístěn ventilátor, který zajišťuje dodávku vzduchu. K 
přimíchání plynu dochází ve Venturiho trubice (difuzoru), 
která je umístěna na vstupu do ventilátoru. K směšování 
plynu a vzduchu dochází ve ventilátoru. Válcový hořák 
v horní části výměníku zajišťuje optimální spalování 
s malými emisemi NOX a CO. 
 
Dva moduly kotle jsou uspořádány zrcadlově k sobě. 
Servisní strana (s kontrolním víkem výměníku) každého 
modulu je na přední straně (viz také oddíl 4.4). Ze 
servisní strany jsou přístupny také všechny ostatní díly 
pro provedení údržby. Připojení topné soustavy a 
odvodu spalin je přehledně umístěno na stranách 
modulu, a poskytuje tak maximální flexibilitu v návrhu 
umístění vzhledem k připojovacím místům. Odvod spalin 
obou modulů je spojen do společného hrdla, které je 
možno orientovat svisle nebo vodorovně. Jako zvláštní 
příslušenství lze ke každému modulu dodat připojení 
druhé vratné větve, viz obr. 02, poz. 4. 
 
 
 
 

Připojení plynu a vstup spalovacího vzduchu jsou 
umístěny na horní ploše každého modulu. NA spodní 
straně výměníku modulu je umístěn sběrač kondenzátu 
a sifon pro odvod kondenzátu mimo kotel. Sifony jsou 
umístěny vedle pod odvodem spalin. Nad slučovacím 
kusem odvodu spalin je umístěn kondenzační kus, který 
je také připojen na sifon. 
 
Skoro všechny elektrické a elektronické komponenty 
jsou umístěny v elektroinstalační skříni (pro každý modul 
jedna), která je montována na kryt kotle. Skříň je možné 
namontovat ve dvou polohách: ovládacím panelem 
směrem k čelní nebo boční straně (obr. 04). 
Mikroprocesorové řízení umožňuje jednoduché ovládání 
a nastavení kotle Remeha Gas 610 ECO. Na displeji lze 
přímo kontrolovat naměřené a nastavené hodnoty. 
Výkony modulů kotle Remeha Gas 610 ECO mohou být 
plynule řízeny pomocí různých modulačních regulací, 
například pomocí ekvitermní kaskádové regulace HMR 
2.05 nebo regulací s analogovým signálem (0–10 Voltů). 
 
Kotel lze provozovat jako uzavřený nebo otevřený 
spotřebič. Maximální provozní tlak v topné soustavě je 6 
barů. Každý modul kotle je dodáván kompletně 
smontovaný a kontrolovaný testovací počítačovou 
stanicí. Tím je zaručena bezchybná funkce kotle. Pokud 
je konečné umístění kotle v dané kotelně problematické, 
požádejte o radu naše technické oddělení. 
 
Kotle Remeha Gas 610 ECO je svým kompaktním 
provedením, tichým provozem, možností provozu jako 
uzavřený spotřebič jedním z nejuniverzálnějších kotlů. 
Snadný přístup ke všem dílům a jednoduchá údržba je 
další z jeho kladných vlastností. 
 
Použité materiály pro stavbu kotle a pro transportní 
balení představují pro životní prostředí minimální 
zatížení. 
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  3 KONSTRUKCE 
 
3.1 Umístění stavebních dílů 

Obr. 02 Řez kotlem Remeha Gas 610 ECO 
 
 
Převážná většina dílů je obsažena v obou modulech. 
 
1. Tlakoměr 
2. Připojení pro externí čidlo teploty 
3. Připojení natápěcí větve 
4. Připojení druhé zvláštní vratné větve 
5. Připojení vratné větve 
6. Plnící a vypouštěcí ventil 
7. Sběrač kondenzátu 
8. Čidlo teploty spalin 
9. Odvod kondenzátu 
10. Měřící bod O2/CO2
11. Pojezdové kolo 
12. Stavěcí podpěry 
13. Hadice odvodu kondenzátu 
14. Odvod spalin 
15. Kontrolní víko 
17. Výměník 
18. Čidlo natápěcí teploty 
19. Přívod vzduchu 
21. Mřížka přívodu vzduchu 
22. Připojení plynu 
23. Průzorové sklo 

 
 
24. Zapalovací / Ionizační elektroda 
25. Čidlo teploty vratné větve 
26. Čidlo teploty výměníku 
27. Nosný rám 
28. Pomocné kolečko 
29. Ventilátor 
30. Venturiho trubice 
31. Blok plynového ventilu 
32. Zpětný ventil 
33. Plynový filtr 
34. Diferenciální čidlo tlaku vzduchu (LDS) 
35. Vzduchová skříň 
36. Elektroskříň 
37. Ovládací tlačítka 
38. Displej 
39. Záslepka pro vestavné řízení 
40. Vypínač 
41. Slučovací díl odvodu spalin 
42. Komínová klapka 
43. Hrdlo odvodu spalin s kondenzačním kusem 
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Remeha Gas 610 ECO

3.2 Princip funkce 
U každého modulu zajišťuje ventilátor na přívodu 
vzduchu dopravu vzduchu do výměníku. Na vstupní 
straně ventilátoru je umístěna Venturiho trubice (difuzor), 
ve které je e vzduchu přimícháván plyn. Diferenciální tlak 
ve Venturiho trubici je použit pro řízení plynového ventilu; 
tím je zajištěn stálý poměr plyn/vzduch ve spalovací 
směsi. 
Plyn se vzduchem je optimálně promíchán ve Venturiho 
trubici, ventilátoru a v dalším směšovači. Homogenní 
směs je dále dopravována do hořáku. Zde je směs 
zapálena pomocí zapalovací elektrody, která slouží také 
jako ionizační elektroda k vyhodnocení zapálení 
plamene. Po shoření směsi postupují žhavé spaliny dále 
výměníkem z hliníkové slitiny. Zde je předáváno teplo ze 
spalin do topné vody. 
Při výsledných teplotách spalin pod rosným bodem (cca 
55°C) dochází ke kondenzaci vodních par ve spalinách 
ve spodní části výměníku. Při kondenzačním procesu se 
uvolňuje latentní skupenské teplo (kondenzační teplo), 
které je následně také využito k ohřevu topné vody. 
Vytvořený kondenzát je přes sifon odveden z kotle ven. 
Ochlazené spaliny proudí sběračem kondenzátu do hrdla 
odvodu spalin. 
 
Moderní řízení kotle (pro každý modul je vlastní řídící 
jednotka) Remeha Gas 610 ECO, tzv. "Comfort Master" 
řízení, zajišťuje naprosto spolehlivou dodávku tepla. To 
znamená, že je každý modul kotle téměř necitlivý 
k vnějším vlivům (např. nerovnoměrný průtok, problémy 
s přívodem vzduchu …). 
Při nepříznivých okolních podmínkách není modul kotle 
ihned vypínán do havarijního stavu, Nejprve se snižuje 
výkon modulu a při velmi nepříznivých podmínkách 
dochází k zablokování funkce případně vypnutí modulu 
regulací. Po nějaké době je modul automaticky znovu 
uveden do provozu. Pokud již nehrozí žádné nebezpečí, 
je dodávka tepla z modulu plně obnovena. Výstupní 
výkon modulu je řízen také podle natápěcí teploty. 
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4 ROZMĚRY A TECHNICKÁ DATA 
 
4.1 Rozměry 

Obr. 03 Pohledy na kotel 
 

É Natápěcí větev 2 x DN 80, DIN 2576 - PN 10 
Ê Zpětná větev 2 x DN 80, DIN 2576 - PN 10 
Ï Připojení plynu 2 x G 2” (vnitřní závit) 
Ò Odvod kondenzátu 2 x ø 32 mm vnitřní (přechodka 32 - 40 mm je přiložena) 
Ñ Odvod spalin ø 350 mm 
Ð Přívod vzduchu 2 x ø 250 mm (standard); 1 x ø 350 (zvláštní přísl.) 
Ì Druhá vratná větev (zvl. přísl.) 2 x DN 65, DIN 2576 - PN 10 
 
*  = alternativní horizontální odvod spalin 
**  = alternativní kombinovaný vertikální přívod vzduchu 
***  = alternativní kombinovaný horizontální přívod vzduchu 

g   = při provozu jako otevřený spotřebič sejměte mřížku v přívodu vzduchu 
 

Typ kotle B B* C E L 
2 x 6 žeber 1463 1837 1590 901 1312 
2 x 7 žeber 1853 2227 1980 1110 1702 
2 x 8 žeber 1853 2227 1980 1007 1702 
2 x 9 žeber 1853 2227 1980 904 1702 

 

Tab. 01 Rozměry v mm 
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Remeha Gas 610 ECO

4.2 Technická data 
 

 
 

Remeha Gas 610 ECO 
 
 

Typ kotle jednotka 

2 x 6 
žeber 

2 x 7 
žeber 

2 x 8 
žeber 

2 x 9 
žeber 

Obecně 
Řízení výkonu - Modulační, dvou nebo čtyřstupňové 

kW 87 123 122 148 Nominální výkon Pn (75/60°) min 
  max kW 654 790 924 1062 

kW 94 131 130 156 Nominální výkon Pn (50/30°) min 
  max kW 706 854 998 1146 

kW 91 128 127 153 Nominální příkon Qn (Hi) min 
  max kW 672 808 942 1078 
Účinnost (Hi) 
Účinnost kotle při 75/60° % až 98,5 
Účinnost kotle při 40/30° % až 106,4 
Normovaná účinnost při 75/60° % až 107,1 
Normovaná účinnost při 40/30° % až 109,6 
Plyn / Odvod spalin 
Provozní médium - I2ELL

Rozsah vstupního tlaku plynu mbar 17 – 30 17 – 100 17 – 100 17 – 100 
Spotřeba plynu (G20) m0

3/h 72 86 100 114 
mg/kWh < 35 Emise (roční) NOX

  CO mg/kWh < 20 
Pa 10 Dostupný přetlak na hrdle spalin min 

  max Pa 130 
kg/h 153 215 214 257 Hmotnostní tok spalin min 

  max kg/h 1130 1360 1586 1814 
°C 57 Teploty spalin při 75/60° min 

  max °C 65 
°C 32 Teploty spalin při 40/30° min 

  max °C 45 
Typ zapojení - B23, C33, C53, C63, C83 
Topná část 
Max. teplota vody (jištěná) °C 110 
Provozní teplota topení °C 20 – 90 

bar 0,8 Provozní tlak PMS min 
  max bar 6 
Objem vody v kotli Litr 120 142 164 186 

Hydraulický odpor  δT=10°C mbar 
(kPa) 

440 
(44) 

480 
(48) 

440 
(44) 

500 
(50) 

Hydraulický odpor  δT=20°C mbar 
(kPa) 

110 
(11) 

120 
(12) 

110 
(11) 

125 
(12,5) 
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Elektrické parametry 
Elektrické připojení V / Hz 230 / 50 

Watt 24 24 24 24 Elektrický příkon min 
  max Watt 694 980 1240 1684 
Izolační třída IP 20 
Další údaje 
Hmotnost netto kg 820 920 1020 1120 
Půdorys m2 2,4 2,8 2,8 2,8 
Střední hlučnost 1 m od kotle dB (A) 63 
Barevné provedení RAL 2002 (červená); 9023 (šedá) 

Tab. 02 Technické parametry kotle Remeha Gas 610 ECO 
 
4.3 Podmínky pro aplikaci 
- zkoušeno z hlediska základních požadavků na plynové 

spotřebiče, účinnost, elektromagnetickou kompatibilitu, 
elektrické přístroje NN a tlaková zařízení typ 3, odst. 3 

- řízení výkonu podle potřeby modulačně, 
dvoustupňově, čtyřstupňově 

- účinnost kotle až 98,5% (Hi) při 80/60°C a 108,9% 
(Hi) při 50/30°C. 

- spalování všech druhů zemního plynu kategorie I2ELL  
- roční emise NOX < 40 mg/kWh, běžně < 25ppm při 

O2=0%  
- střední hlučnost ve vzdálenosti 1m od kotle: 63 dBA 
- výměník z hliníkové slitiny 
- válcový předsměšovaný hořák z nerezové oceli 

s povrchem s ocelovou vatou 
- ventilátor: 230 V. 
- diferenciální čidlo tlaku vzduchu (LDS) 
- řízení teploty: nastavitelné od 20 – 90°C 
- jištění proti nedostatku vody teplotními čidly 
- směšovací systém vzduch / plyn s Venturiho trubicí 
- elektronická regulační a jistící zařízení 
- řízení čerpadla (1 x zap./vyp. 230 V max. 2A) a 

ovládání elmag. ventilu 
- ochrana proti zamrznutí 
- plnící a vypouštěcí ventily mimo plášť kotle 
- norné jímky pro externí čidla natápěcí teploty 
- čidla teploty spalin 
- tlakoměr v každém modulu 
- sifon kondenzátu mimo plášť kotle 
- kondenzační kus v odvodu spalin z nerezové oceli 

s přepadem přes sifon do odvodu kondenzátu 
- komínové klapky 
- provoz jako uzavřený nebo otevřený 

spotřebič 
- červeno šedý práškově lakovaný plášť kotle z oceli 

s umístěním nad podlahou

 
- sběrač kondenzátu z hliníkové slitiny 
- regulační a jistící prvky pod krytem kotle 
- hlášení provozu kotle 
- dodávka plně sestaveného kotle s namontovanou 

elektrickou skříní každého modulu (možnost dvou 
provedení). 

- možnost vestavby regulace 
- přehledný ovládací panel s displejem 
- mikroprocesorové řízení s přístupem přes ovládací 

menu s provozní a servisní diagnostikou 
- další funkce pro identifikaci poruchy (mimo jiné 

centrální havarijní hlášení) 
- možnost řízení externího plynového ventilu 
 
4.4 Možnosti dodávek 
Možnost dodávky ve čtyřech výkonových provedeních a 
dvě varianty umístění ovládacího panelu. 
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Obr. 04 Možnosti umístění ovládací skříně 
 
I   = přední strana (servisní strana) 
A = alternativní umístění 
 
Servisní (delší) strana kotle s inspekčním víkem 
výměníku je míněna jako přední strana každého modulu. 
Elektrická ovládací skříň modulu může být otočena 
směrem k přední nebo krátké straně kotle (viz obr. 04). 
 
Při objednávce kotle Remeha Gas 610 ECO je nutné 
zadat počet žeber a orientaci ovládací skříně. 

4.5 Zvláštní příslušenství 
- modulační ekvitermní kaskádová regulace HMR 2.05 
- druhé připojení vratné větve 
- čidlo tlaku vody 
- kombinovaný průchod střechou pro uzavřené 

spotřebiče (2x ø 350) 
- slučovací kus společného přívodu vzduchu (ø 350) 
- neutralizační box kondenzátu 
- Recom – komunikační software s CD ROM, rozhraním 

a propojovacím kabelem 
- Komunikační rozhraní pro různé typy regulací (viz 

oddíl 8.6) 
- kontrola úniku plynu 
- čidlo minimálního tlaku plynu 
- čistící pomůcky 
- filtr přívodního plynu 
 
POZOR: počet příslušenství je nutno zohlednit podle 
počtu modulů. 
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5 ÚČINNOST 
 
5.1 Roční účinnost (podle účinnostní směrnice) 
Až 108,9% (Hi) při vratné teplotě = 30°C. 
Možnost použití druhého vstupu vratné větve pro každý 
modul kotle Remeha Gas 610 ECO (zvl. příslušenství). 
Druhý vstup vratné větve může zvýšit účinnost kotle 
v případě topného systému s různými teplotními 
poměry. 

5.2 Účinnost kotle (podle účinnostní směrnice) 
a) až 98,5% (Hi) při 75/60°C 
b) až 108,9% (Hi) při 50/30°C 
 
5.3 Normovaná účinnost (podle DIN 4702 T.8) 
a) až 107,1% (Hi) při topném režimu 80/60°C 
b) až 109,6% (Hi) při topném režimu 40/30°C 

 
 
 
 
6 APLIKAČNÍ DATA 
 
6.1 Obecně 
Kotel Remeha Gas 610 ECO je možné použít ve velmi 
širokém spektru nasazení. Jak s ohledem na odvod 
spalin, tak také hydraulicky, regulačně a z hlediska 
použitého plynu. Kotel nabízí velkou variabilitu použití 
bez velkých nároků na instalaci. To současně s malými 
rozměry a nízkou hlučností předurčuje kotel k instalaci 
prakticky kdekoliv. (Informace k všeobecným předpisům 
naleznete v oddíle 7.1). 
 
6.2 Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin 
Možnost variabilního zapojení kotle jako uzavřený nebo 
otevřený spotřebič dává kotli Remeha Gas 610 ECO 
mnoho možností instalace. Pro případ provozu ještě při 
stavbě objektu nebo v silně znečištěném prostředí je 
pro každý modul k dispozici vzduchový filtr s připojovací 
jednotkou (pouze pro zapojení jako otevřený spotřebič). 
Přímé připojení odvodu spalin na provozně-technické 
stavební kanály není z důvodu kondenzace povoleno 
(viz oddíl 7.3 a odpovídající předpisy pro provedení 
odvodu spalin). 
 
6.3 Hydraulické připojení 
Elektronika řízení Remeha ‘Comfort  Master’ kotle 
Remeha Gas 610 ECO a relativně nízký hydraulický 
odpor kotle jsou předpokladem pro nasazení kotle 
prakticky v jakémkoliv hydraulickém systému. 
Další informace naleznete např. v oddíle 7.4 

6.4 Kaskádové zapojení 
Kotel Remeha Gas 610 ECO je možné dodat 
s nominálním výkonem až 1146 kW. Pro ještě větší 
výkony je možné kotle zapojit do kaskádového zapojení 
(viz také oddíl 7.5). Malými zástavbovými rozměry je 
možné realizovat na poměrně malém prostoru velmi 
velký výkon. Pomocí přetlakových systémů lze realizovat 
odvod spalin s malými rozměry. 
Principiální schémata zapojení vám rádi poskytne naše 
technické oddělení. 
 
6.5 Řízení kotle regulací 
Kotel Remeha Gas 610 ECO může být řízen 
následujícími způsoby: 

- ekvitermní modulační regulací HMR 2.05 
- dvoustupňově, ekvitermní externí regulací 
- čtyřstupňově, ekvitermní externí regulací 
- modulační ekvitermní regulací s analogovým 

signálem (0–10 V DC). 
Další informace naleznete v oddíle 8.6. 
 
6.6 Připojení plynu 
Kotel Remeha Gas 610 ECO je určen pro provoz na 
zemní plyn všech druhů v kategorii I2ELL. Více informací 
naleznete v oddíle 9. 
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7 POKYNY PRO INSTALACI 
 
7.1 Předpisy 

14

Při instalaci kotle a při uvádění do provozu je nutno vedle 
obecně platných předpisů dbát na následující normy a 
nařízení: 
 

- ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2180 a ČSN 33 2000-3  
- ČSN EN 12828 
- ČSN 07 0240 
- ČSN EN 60 335-1 
- ČSN EN 1775 
- TPG 704 01  
- ČSN 38 6462 
- TPG 800 01  
- ČSN 75  
- ČSN 73 0823 
- ČSN EN 1775  
- ČSN EN 12828  
- TPG 908 02 
- TPG 941 01 
- Vyhláška bezpečnosti práce 91/1993 Sb  
 

7.2 Dodávka a umístění 
Kotel Remeha Gas 610 ECO je dodáván ve dvou 
dřevěných bedněních, každý modul v jednom bednění. 
Zvlášť na paletě je balen slučovací kus odvodu spalin. 
Bednění je 80 cm široké a 175 cm vysoké. Délka je závislá 
na typu kotle (2 x 6 žeber: 170 cm, 2 x 7 žeber: 209 cm). 
Základnu bednění tvoří paleta se šířkou 76 cm. Tím je 
umožněn snadný transport paletovým vozíkem. 
Každý modul je bez balení široký 72 cm (bez opláštění 70 
cm) a může být transportován dveřmi s normální šířkou 
(běžné dveře 80 cm). Moduly jsou vybaveny pojezdovými 
koly. Jejich pomocí jsou snadno manipulovatelné i bez 
bednění. 
 
 
 
 

Obr. 05 Umístění kotle v kotelně 

 

g POZOR!!  
Pojezdová kola jsou určena pro manipulaci 
s modulem nikoliv pro jeho konečné usazení! 
 

i 

Víko bednění lze použít například jako nájezdová 
plošina pro transport modulů přes prahy dveří. 
Pro vyrovnání modulů do vodorovné polohy a 
zamezení kontaktu pojezdových kol s podlahou jsou 
rámy modulů vybaveny stavěcími šrouby. 
Dokumentace ke kotli je umístěna v kapse na vnitřní 
straně opláštění kotle (u svorkovnice kotle. Některé 
další díly např. spojovací kus společného odvodu 
spalin jsou umístěny na zvláštní paletě. 
 

i 

Plastový kryt modulu pro transport použijte také jako 
kryt kotle při montážních a stavebních pracích. 
 

Počet žeber C [mm] D [mm] E [mm] 
2 x 6 1590 4380 5380 
2 x 7 1980 5160 6160 
2 x 8 1980 5160 6160 
2 x 9 1980 5160 6160 

* volné místo 800 mm, pokud je ovládací panel otočen na krátkou  
  stranu kotle 

g   

Při uzavřeném spotřebiči vyjměte dvě mřížky 
v přívodech vzduchu 
. 



Na přední (servisní) straně kotle každého modulu je 
nutné zachovat minimální prostor 80 cm. Doporučujeme, 
pokud je to možné, zachovat prostor 1m. Před modulem 
je doporučeno zachovat alespoň 40 cm místa, na 
stranách pak minimálně 30 cm (případně 80cm, pokud je 
otočen ovládací panel směrem ke krátké straně kotle). 
V bezprostřední blízkosti kotle (nad kotlem) namontujte 
plynový uzavírací ventil. Na obr. 06 je zobrazen půdorys 
modulů kotle (pozice stavěcích šroubů). 
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Obr. 06 Remeha Gas 610 ECO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 03 Délkové rozměry 
 
7.3 Odvod spalin a přívod vzduchu 
7.3.1 Typy zapojení podle odvodu spalin 
Kotel je zkoušen v rámci certifikace CE pro následující 
typy zapojení: 
 
Typ B23:   Otevřený spotřebič bez komínové klapky. 

Vzduch pro spalování z místa instalace, 
odvod spalin nad střechu. 

Typ C33:  Uzavřený spotřebič připojený na 
 kombinovanou sadu odvodu spalin přes 
střechu. 

Typ C53:  Uzavřený spotřebič připojený na samostatný 
 přívod vzduchu a samostatný odvod spalin  
 v rozdílných tlakových podmínkách. 
Typ C63:  Uzavřený spotřebič nabízený na trhu bez 

 odpovídajícího komínového příslušenství. 
Typ C83:  Uzavřený spotřebič připojený na samostatný 

 přívod vzduchu a samostatný odvod spalin  
 s podtlakovým provozem odvodu spalin. 

 

Otevřený spotřebič: 
Kotel zapojený jako otevřený spotřebič čerpá vzduch pro 
spalování z místa instalace kotle. Pro toto zapojení jsou 
uvedeny maximální délky odvodu spalin v oddíle 7.3.5. 
 
Uzavřený spotřebič: 
Připojením přívodu vzduchu ke kotli dostáváme 
uzavřený spotřebič (při připojení přívodu vzduchu 
nejprve sejměte mřížku na vstupu vzduchu u každého 
modulu). Je možné realizovat zapojení, kdy jsou 
vyústění odvodu spalin a přívodu vzduchu v rozdílných 
tlakových podmínkách. Tím se značně rozšiřují možnosti 
instalace kotlů v budově. 
Protože vzduch pro spalování z okolního prostředí je 
v zásadě čistější, je také v tomto zapojení možné 
prodloužit interval servisní prohlídky kotle. Tabulka 
maximálních délek přívodu vzduchu a odvodu spalin pro 
kotle Remeha Gas 610 ECO v uzavřeném provedení je 
v oddíle 7.3.6. 
 
7.3.2 Možnosti zapojení 
Kotel Remeha Gas 610 ECO může být zapojen jako 
uzavřený nebo otevřený spotřebič. Pokud je kotel 
provozován jako uzavřený spotřebič, je nutné nejprve 
sejmout mřížku na přívodech vzduchu. Pro zapojení 
typu C63 doporučujeme dodržet předpisy platné pro 
stavbu odvodů spalin a doporučené materiály. 
 
7.3.3 Vyústění 
Způsoby vyústění odvodu spalin řeší příslušné předpisy. 
Použít můžete také standardní průchod střešní 
konstrukcí Remeha. 
 
7.3.4 Další zásady 

Počet žeber C [mm] D [mm] 
2 x 6 1590 1118 
2 x 7 1980 1508 
2 x 8 1980 1508 
2 x 9 1980 1508 

Materiál odvodu spalin: 
Jednosložkové tuhé trubky:   
 nerezová ocel, silnostěnný hliník nebo 
 plast s platnou certifikací pro dané 
 použití 
flexibilní trubky:  nerezová ocel a plast s platnou 
 certifikací pro dané použití 
 
Konstrukce odvodu spalin: 
Provedení odvodu spalin musí být provedeno vzducho a 
vodotěsně včetně všech spojů. Konstrukce musí být 
dostatečně upevněná. 
Horizontální části musí mít minimální spád 5 cm/m 
směrem do kotle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Remeha Gas 610 ECO

Přívod vzduchu: 
Potrubí pro přívod vzduchu může být provedeno např. 
jako vzduchotěsná instalace z tuhých silnostěnných 
hliníkových trubek nebo jiných korozivzdorných 
materiálů (také z ohebných trubek z plastu nebo 
ohebných korozivzdorných materiálů). Přívod vzduchu 
musí být vybaven uzavíratelnými kontrolními otvory. 
 
Materiál přívodu vzduchu: 
Jednosložkové pevné nebo flexibilní trubky z hliníku, 
nerezové oceli nebo plastu. 
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Obr. 07 Provedení odvodu spalin - otevřený spotřebič 
 
Konstrukce přívodu vzduchu 
Provoz kotle jako uzavřený spotřebič je podmíněn 
provedením vzduchotěsného přívodu vzduchu pro 
spalování z okolního prostředí (pro zamezení přisávání 
falešného vzduchu v napojení na kotle je nutné vyndat 
mřížku ve vstupu vzduchu na kotli) 
Horizontální části přívodu vzduchu mají být spádovány 
směrem od kotle. 
 
7.3.5 Otevřené zapojení 
Jednosložkové otevřené zapojení typu B23 podle CE. 
 
Provedení odvodu spalin 
1 – odvod spalin bez kolen 
2 – odvod spalin s dvěma koleny 45° 
3 – odvod spalin s dvěma koleny 90° 
4 – odvod spalin s T kusem a kolenem 90° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maximální povolené délky odvodu spalin (L)  [m] 

Volné vyústění bez hlavice 
Provedení odvodu spalin Počet 

žeber 
Potrubí Ø 
D (mm) 

1 2 3 4 

250 42 36 29 27 
300 + + + + 2x6 
350 + + + + 

250 24 19 13 10 
300 + + + + 2x7 
350 + + + + 

250 14 7 2 - 
300 48 42 32 30 2x8 
350 + + + + 

250 7 2 - - 
300 31 24 15 13 2x9 
350 + + + + 

 

Tab. 04 Délky odvodu spalin pro otevřené zapojení 
 
+  =  celková délka může být až 50m. V případě 

dlouhých odvodů spalin se poraďte s naším 
technickým oddělením 

-  =  není povoleno 
 
 
 
 



Upozornění: 
Každému instalovanému kolenu 90° nebo 45° odpovídá 
adekvátní zkrácení max. délky odvodu spalin: 

Zkrácení max. délky [m] Potrubí Ø D 
(mm) 90° koleno 45° koleno 

Ø 250   R=D 3,5 2 
Ø 300  R=D 4,2 2,4 
Ø 350  R=D 5,6 3,2 
Ø 400  R=D 4,9 2,8 
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Tab. 05 Zkrácení max. délky na koleno  

Obr. 08 Provedení odvodu spalin - uzavřený spotřebič 
 
7.3.6 Uzavřené zapojení 
Jednosložkové uzavřené zapojení typu C33 podle CE. 
 
Provedení odvodu spalin a přívodu vzduchu 
6 –  přívod vzduchu a odvod spalin bez kolen 
7 –  přívod vzduchu a odvod spalin s dvěma koleny 45° 
8 –  přívod vzduchu a odvod spalin s dvěma koleny 90° 
10 –  přívod vzduchu a odvod spalin s T kusem  
       a kolenem 90° 
11–  přívod vzduchu s jedním kolenem 90°a odvod  
 spalin vertikálně s dvěma koleny 90° (viz Vyústění  
 v rozdílných tlakových podmínkách) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maximální povolené délky odvodu spalin 
a přívodu vzduchu (L)  [m] 

Volné vyústění bez hlavice 
Provedení odvodu spalin Počet 

žeber 
Potrubí Ø 
D (mm) 

6* 7* 8* 10* 11 

300 + + 42 40 44 
350 + + + + + 2x6 
400 + + + + + 

300 32 26 17 14 4 
350 + + + + + 2x7 
400 + + + + + 

300 17 10 2 - - 
350 46 38 27 24 24 2x8 
400 + + + + + 

300 8 2 - - - 
350 24 16 5 2 - 2x9 
400 41 31 19 16 - 

Tab. 06 Přívod vzduchu a odvod spalin – uzavřený sp. 
*  =  se standardním průchodem střešní konstrukcí 

Remeha D = 2x 350mm (viz obr. 09) 
+  =  celková délka může být až 50m, poraďte s naším 

technickým oddělením 
-  =  není povoleno
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Upozornění: 
Každému instalovanému kolenu 90° nebo 45° odpovídá 
adekvátní zkrácení max. délky odvodu spalin: 

Zkrácení max. délky [m] Potrubí Ø D 
(mm) 90° koleno 45° koleno 

Ø 250   R=D 3,5 2 
Ø 300  R=D 4,2 2,4 
Ø 350  R=D 5,6 3,2 
Ø 400  R=D 4,9 2,8 
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Tab. 07 Zkrácení max. délky na koleno  
 
Vyústění v rozdílných tlakových podmínkách 
Přívod vzduchu pro spalování a odvod spalin v různých 
výškách a tedy tlakových podmínkách je možné (pozor 
v extrémních oblastech např. pobřeží). Maximální 
výškový rozdíl mezi přívodem vzduchu a odvodem 
spalin je 36 m a maximální povolená délka odvodu 
spalin a přívodu vzduchu dohromady je uvedena v Tab. 
06. Více informací vám poskytne naše technické 
oddělení. 
 
Pro zapojení jako uzavřený spotřebič s průměrem 350 
mm je připraven standardní průchod střešní konstrukcí 
(pouze volné vyústění), viz obr. 09 a krycí plechy pro 
rovnou střechu.  

Obr. 09 Vertikální průchod střechou pro kotle Remeha 
Gas 610 ECO pro zapojení jako uzavřený spotřebič 

7.4 Pokyny pro instalaci 
 
7.4.1 Tlak vody 
Jednotlivé části kotle jsou navrženy na zkušební tlak 10 
bar. 
Kotle mohou být provozovány v rozpětí provozních tlaků 
0,8 bar až 6 bar. 
 
7.4.2  Odvod kondenzátu a neutralizace 
Odvod kondenzátu lze zaústit přímo do kanalizace. 
Pokud to místní předpisy nařizují, je nutné použít 
neutralizační box. Připojení na kanalizaci je nutné 
provést přerušeným způsobem. Spádování je nutné 
zachovat minimálně 30 mm/m. Pro odvod kondenzátu 
použijte výhradně plastový materiál (kondenzát může 
mít kyselost pH 2 až 5). Odvod kondenzátu do 
dešťového okapu není povoleno – nebezpečí zamrznutí 
a poškození použitých materiálů. 
Pokud budou pro odvod spalin použity různé materiály v 
kombinaci materiálů s hliníkem, je nutné odvést 
kondenzát před každým přechodem na materiál hliník. 
Množství kondenzátu je závislé na provozních 
podmínkách, maximální množství je cca 1,5 kg/m3

  

zemního plynu. Pro dimenzování neutralizačního boxu 
lze vycházet z údaje 1,0 kg/m3

  zemního plynu. 
Pro neutralizaci lze použít dva typy neutralizačních boxů: 
1. Neutralizační box z plastu typ NTG (viz obr. 09a). 

Box je plněn dvoukruhovým neutralizačním 
granulátem, kterým kondenzát protéká a pH 
kondenzátu se zvyšuje na hodnotu 7,5 - 9,0. 
Obnova granulátu se provádí vždy na začátku topné 
sezóny. 

2. Neutralizační box NTG doplněný čerpadlovým 
modulem, který umožňuje přečerpávání kondenzátu 
až do výšky 4 metrů. 

Obr. 9a Neutralizační box NTG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



7.4.3 Kvalita vody 
Převážně lze plnit topnou soustavu vodou z vodovod-
ního řádu a další úprava není nutná. Bez vážného 
důvodu nepoužívejte žádná chemická aditiva. Hodnota 
pH vody v topné soustavě musí ležet při neupravené 
vodě v rozsahu 7 až 8,5. při upravené vodě v rozsahu 7 
až 9. Další informace o kvalitě vody naleznete 
v materiálu:  „Bergen – předpis pro kvalitu vody topných 
systémů“ Škody na výměníku vzniklé nedodržením 
těchto předpisů nebo difůzí kyslíku do topné soustavy 
nejsou předmětem záruky. Při nebezpečí pronikání 
kyslíku do topné soustavy, doporučujeme okruh kotle 
oddělit od topné soustavy dalším výměníkem. 
 
7.4.4 Pojistný ventil 
Pro každý modul je nutné montovat pojistný ventil (ČSN 
13 4309) mezi modul a první uzávěr do vzdálenosti 0,5 
m od kotle. Kotel je tomuto požadavku konstrukčně 
uzpůsoben. 
 
7.4.5 Průtok vody 
Max. rozdíl mezi natápěcí a vratnou větví kotle a max. 
rychlost nárůstu natápěcí teploty je omezen plynulým 
řízením výkonu kotle (viz oddíl 13.2.11). Tím je kotel 
chráněn proti nedostatečnému průtoku vody. Optimálně 
je nutné zachovat průtok kotlem v rozsahu 0,3x až 1x Qn  
a maximální průtok Qmax [m3/h]=Pmax[kW] /9,3. 
 
7.4.6 Norná trubka 
Na natápěcí větvi každého modulu je přemontována 
norná trubka pro umístění teplotního čidla natápěcí 
teploty externí regulace. 
 

Obr. 10 Kaskádové zapojení – hydraulické schéma 

7.4.7 Hlučnost kotle 
Hlučnost kotle měřená ve vzdálenosti 1m nepřekročí při 
plném výkonu střední hodnotu 63 dBA. Speciální 
akustická úprava kotelny není nutná. 
 
7.5 Kaskádové zapojení kotlů 
Kotle jsou dodávána s maximálním výkonem 1146kW. 
Pro ještě větší výkony lze kotle řadit do kaskády. Malými 
rozměry kotlů je umožněno realizovat na velmi malé 
ploše velké výkony. Při kaskádových zapojeních 
doporučujeme konzultovat záměr s naším technickým 
oddělením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda k obr. 10 
1 Ekvitermní kaskádová regulace HMR 2.05 
2 Čerpadlo modulu 
3 Pojistný ventil 
4 Zpětný ventil 
5 Expanzní nádoba 
6 Ruční uzávěr 
7 Automatický odvzdušňovač 
8 Anuloid 
9 Vypouštěcí ventil 
10 Čerpadlo topné soustavy 
11 Expanzní nádoba topné soustavy 
12 Čidlo natápěcí teploty 
14 Čidlo venkovní teploty 
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8 ELEKTRICKÉ FUNKCE 
 
8.1 Obecně 
Plynový kondenzační kotel Remeha Gas 610 
ECO je pro každý modul vybaven řídící a bezpečnostní 
elektronikou, která monitoruje hoření pomocí ionizační 
elektrody. Hlavní částí elektroniky je automatika hořáku 
s mikroprocesorem. 
Moduly kotle jsou elektricky kompletně vybaveny, 
všechna externí přípojná místa jsou vyvedeny do 
svorkovnice kotle. 
Pokud je kotel připojen k elektrické síti pevně, musí být 
na přípoj instalován bezpečnostní odpojovač se 
vzdáleností spínacích kontaktů min. 3 mm (EN 60335-1, 
odst. 7.12.2). 
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g POZOR!!  
Dále popisované skutečnosti platí pro každý modul 
zvlášť! 
 
8.2 Elektrotechnická specifikace 
8.2.1 Napájecí napětí 
Každý modul kotle je připraven pro připojení na 
elektrickou síť 230 V – 50Hz AC. Připojení na jinou síť je 
nutné realizovat pouze s pomocí oddělovacího 
transformátoru. Při zapojování je nutné dodržet pozici 
fáze, každý modul je vybaven kontrolní funkcí na 
správné zapojení. Při záměně fázového a nulovacího 
vodiče je na displeji střídavě zobrazeno hlášení L-n / 
n-L. 
 

8.2.2 Elektronika řízení 
Výrobce : Honeywell 
Typ  : MCBA 1458 D  
Napájecí napětí : 230 V/50 Hz  
Reakční čas pojistky : 3 sek 
 
Každý modul kotle Remeha Gas 610 ECO je vybaven 
unikátním identifikačním “Kódem kotle“. Ten je spolu 
s dalšími daty (typ kotle, provozní hodiny …) uložen 
v tzv. „Kódovém klíči modulu“. Při výměně elektroniky 
řízení jsou použita zde uložená data. 
 
8.2.3 Elektrický příkon každého modulu kotle 

Stand-by Nízký výkon Plný výkon
Příkon kotle

Watt Watt Watt 
2 x 6 žeber 12 65 347 
2 x 7 žeber 12 100 490 
2 x 8 žeber 12 96 620 
2 x 9 žeber 12 105 842 

Tab. 08 Příkon každého modulu 
 
8.2.4 Elektrické jistící prvky 
Na základní desce elektroniky jsou následující pojistky: 
F1  - 2 AF napájení elektroniky řízení 
F2  - 2 AT multifunkční plynový ventil 
F3  - 2 AT okruh napětí 24-V 
F10 - 2 AT čerpadlo modulu  
F11 - 1 AT komínová klapka  
F12 - 1 AT uzavírací vodní ventil  
F13 - 2 AT oběhové čerpadlo 
F14 - 1 AT externí plynový ventil 

Obr. 11 Řídící elektronika modulu 
 

 
 
 



Obr. 12 Pojistkové schéma zapojení 
Vedle svorkovnice 230V je umístěna pojistka Fa, která 
odpojuje napětí od modulu kotle. Pojistka má elektrickou 
hodnotu 10 AT. 
Ventilátor je řízen tzv. Power Factor Control (PFC řízení 
zajišťuje rovnoměrné zatěžování napájení). Ventilátor je 
jištěn pojistkou Fb 6,3 AT (vedle svorkovnice 230 V). 
 
8.2.5 Teplotní jištění 
Každý modul kotle Remeha Gas 610 ECO je jištěn 
měřením natápěcí, vratné, výměníkové a spalinové 
teploty. Natápěcí teplotu je možné nastavit v rozsahu 20 
až 90°C (nastavení z výroby je 90°C). 
 
8.2.6 Jištění proti nedostatku vody 
Kotel Remeha Gas 610 ECO je vybaven jištěním proti 
nedostatku vody pracujícím na principu měření rozdílu 
natápěcí a vratné teploty. Pokud je nízký průtok vody, 
reaguje modul kotle následně: Od ∆T = 25°C (nastavení 
z výroby) snižuje modul svůj výkon tak, aby zůstal co 
nejdéle v provozu. Od ∆T = 40°C pracuje kotel pouze na 
nízký výkon. Nad ∆T = 45°C je blokována funkce kotle 
(nejedná se o poruchu, viz oddíl 12.4). 
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8.2.7 Jištění proti překročení max. teploty 
Ochrana proti překročení maximální teploty vypíná 
modul kotle z provozu při vysoké teplotě (max. 110°C, 
viz oddíl 13.2.10), parametr G) a uvádí elektroniku do 
poruchového stavu. Po odstranění poruchy je možné 
modul opět uvést do provozu tlačítkem Reset. 

 
8.2.8 Rozdílové čidlo tlaku vzduchu (LDS) 
Při požadavku na teplo je nejprve kontrolováno 
rozpojení kontaktu čidla LDS. Pokud tak není, následují 
max. čtyři pokusy o start, pak bude hlášen poruchový 
stav modulu (E61). Při rozpojeném kontaktu čidla 
LDS se zvýší otáčky ventilátoru a v modulu vznikne 
tlakový rozdíl. Při dosažení kontrolních otáček pro 
sepnutí čidla LDS se musí kontakt čidla sepnout. Pokud 
tak nenastane, následují max. 4 pokusy o start a pak 
bude hlášen poruchový stav (E08). Po úspěšném 
startu a při modulaci výkonu je funkce čidla vypojena. 
 
8.3 Elektrické připojení 
Po sejmutí krytu elektrické skříně jsou přístupny 
svorkovnice kotle a konektor modulu. Levá svorkovnice 
(X29) je pro okruh napětí 24 V, pravá svorkovnice (X27) 
je pro okruh napětí 230 V. Externí připojení je možné 
realizovat přímo do svorkovnice, viz Obr. 13. Možnosti 
zapojení jsou vysvětleny dále v textu. 
 

g POZOR!!  
Každý modul musí být zapojen zvlášť. 
 

Obr. 13  Zapojení svorkovnice modulu kotle 
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8.4 Elektrické schéma zapojení modulu 
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Obr. 14 Elektrické schéma zapojení 

 

 
 
 

 

 
 K1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONEKTOR ROZHRANÍ TEM 
X1,X2,X3-1, 
X3-2,X4,X5 
X7,X8,X10, 
X14 

KONEKTOR DESKY ELEKTRONIKY ŘÍZENÍ 

X13 KONEKTOR ČERPADLA MODULU 
X14 KONEKTOR KOMÍNOVÉ KLAPKY 
X15 KONEKTOR EXTERNÍ REGULACE 
X16 KONEKTOR EXTERNÍ REGULACE 
X17,X18 KONEKTOR VENTILÁTORU (230V,24V) 
X19 KONEKTOR ČIDLA TLAKU VZDUCHU 

X21 KONEKTOR ČIDLA TLAKU PLYNU / 
TESTU TĚSNOSTI PLYNOVÉ ČÁSTI 

X22 KONEKTOR ČIDLA ZNEČIŠTĚNÍ / 
ČIDLA TLAKU VODY 

X24 PŘIPOJENÍ ROZHRANÍ RMCI-1400 (ZVL. PŘÍSLUŠENSTVÍ) 
X25 KONEKTOR BLOKU PLYNOVÉHO VENTILU 
X26 KONEKTOR DISPLEJE A KLÁVESNICE 
X27 SVORKOVNICE 230V 
X28 ZEMNÍCÍ SVORKA 
X29 SVORKOVNICE 24V 
          NEDODÁVÁNO NEBO NEPŘIPRAVENO 
 
 

As ČIDLO NATÁPĚCÍ TEPLOTY 
BS SPÍNAČ HOŘÁKU 
CP OBĚHOVÉ ČERPADLO 
Fa POJISTKA MODULU KOTLE 
Fb POJISTKA VENTILÁTORU 
GRB BLOK PLYNOVÉHO VENTILU 
Ks ČIDLO TEPLOTY VÝMĚNÍKU KOTLE 
LDS DIF. ČIDLO TLAKU VZDUCHU 
LDs ČIDLO ZNEČIŠTĚNÍ 
MGD/LD1 ČIDLO TLAKU PLYNU 
Rs ČIDLO VRATNÉ TEPLOTY 
RGs ČIDLO TEPLOTY SPALIN 
RGK KOMÍNOVÁ KLAPKA 
Sk UZAVÍRACÍ VODNÍ VENTIL 
V VENTILÁTOR 
VPS TEST TĚSNOSTI PLYNOVÉ ČÁSTI 
WDs ČIDLO TLAKU VODY 

 
BARVY VODIČŮ 
BL - MODRÁ GS - ŠEDÁ 
BR - HNĚDÁ OR - ORANŽOVÁ 
GL - ŽLUTÁ RT - ČERVENÁ 
GL/GN - ŽLUTO/ZELENÁ SW - ČERNÁ 
GN - ZELENÁ VT - FIALOVÁ 
 WS - BÍLÁ 
 



8.5 Provozní diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 15 Provozní diagram 
 
 
8.6 Regulace kotle 
8.6.1 Obecně 
Kotel Remeha Gas 610 ECO může být řízen 
následujícími způsoby: 

- Modulační řízení výkonu od min. do max. výkonu 
kotle na základě požadovaných hodnot ekvitermní 
regulace topné soustavy. 

- Analogové řízení (0–10 V). Modulační řízení výkonu 
každého modulu napětím (viz oddíl 8.6.5). 

- Dvoustupňové řízení. Každý modul je zapínán 
zap./vyp. 

- Čtyřstupňové řízení. Každý modul je zapínán na 
nízký nebo plný výkon. 
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Ve všech případech je výkon modulován podle 
požadované natápěcí teploty a platí výkonová modulace 
podle ∆T mezi natápěcí a vratnou teplotou. Do hodnoty 
∆T=25°C (nastavení z výroby, parametr H) není výkon 
omezován. Mezi ∆TPlný výkon  a ∆TNízký výkon je výkon kotle 
lineárně omezován (viz obr. 16). 
 
 

 
 

Obr. 16 Charakteristika řízení výkonu 
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8.6.2 Modulační regulace 
V případě řízení modulační regulací je optimálně využita 
možnost lineárního řízení výkonu kotle. Regulace řídí 
výkon nebo natápěcí teplotu v závislosti na ekvitermní 
křivce podle venkovní teploty nebo podle pokojové 
teploty. Pomocí stálého řízení poměru plyn / vzduch ve 
spalovací směsi je optimalizováno spalování. Tímto 
způsobem se zvyšuje počet provozních hodin modulů 
kotle a počet startů kotle je velmi redukován. Tím se 
zvyšuje užitná hodnota kotle a snižují provozní ztráty. 
 
8.6.3 Modulační ekvitermní regulace HMR 2.05 
Regulace HMR 2.05 je pro řízení jednoho až čtyř modulů 
tj. lze s ní ovládat jeden kotel nebo dva kotle Remeha 
Gas 610 ECO v kaskádě. Regulace se montuje na zeď a 
komunikuje s elektronikou kotle protokolem OpenTherm 
(pro připojení ke kotli je nutný adaptér dodávaný jako 
zvláštní příslušenství). Pro řízení více kotlů lze tyto 
regulace sdružovat do větších celků. Pro řízení 
navazujících směšovacích uzlů nebo dalších prvků lze 
využít další regulace Cenvax např. MG315 aj. Další 
informace naleznete v dokumentaci regulace. 
 
8.6.4 Analogové řízení napětím (0–10 V) 
Při této regulaci lze modulačně řídit výkon nebo natápěcí 
teplotu napěťovým signálem 0–10 V. 
 
Při řízení napětím modulů kotle je nutné přivést řídící 
napětí zvlášť ke každému modulu a připojit jej na svorky 
X29-11 (+) a X29-12 (-) svorkovnice kotle. Následně je 
nutné aktivovat řízení analogovým signálem (viz oddíl 
13.1.3, parametr A). 
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g POZOR!!  
I když je použito analogové řízení, zůstávají vstupy 
zap./vyp. a nízký/plný výkon aktivní a mají vyšší prioritu 
(lze např. využít pro připojení ochranného termostatu 
proti zamrzání). 
 
Specifikace analogového vstupu 
Vstupní odpor je Rvst = 66 kΩ. 
Řídící signál nesmí mít společný zemní potenciál nebo 
být připojen na nulovací vodič elektrické sítě. 
 
Analogové řízení natápěcí teploty 
Analogový napěťový signál 0–10 Volt reguluje natápěcí 
teplotu kotle od 0°C do 100°C. Patní a koncový bod jsou 
nastavitelné v nastavovacím módu (viz oddíl 13.2.5). 
Regulace řídí natápěcí teplotu, přičemž je výkon kotle 
přizpůsobován v celém rozsahu od minima do maxima 
tak, aby byla dosažena a udržena požadovaná natápěcí 
teplota. 
 

Obr. 17 Analogové řízení natápěcí teploty (0-10V) 
 
Analogové řízení výkonu 
Napěťový signál 0 -10V reguluje výkon modulu kotle 
v rozmezí od minimální až po maximální hodnotu 
pomocí změny otáček ventilátoru (minimum: odečítací 
mód, parametr $+% a maximum: parametr ^+&). 
Analogová regulace je modulační, přičemž výkon kotle je 
regulován na základě požadované hodnoty. 

Obr. 18 Analogové řízení výkonu modulu kotle (0-10V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



8.6.5 Dvoustupňové řízení (nízký/plný výkon) 
Kotel Remeha Gas 610 ECO je připraven také pro 
dvoustupňové řízení. 
Zapojení realizujete následovně: 

- Spínání nízkého výkonu od regulace zapojíte do 
svorkovnice prvního modulu a spínání plného výkonu 
od regulace zapojíte do svorkovnice druhého modulu 
(svorkovnice X29, svorky 9 a 10). 

- Typ řízení modulu musí být přitom nastaven na 
jednostupňové řízení (viz oddíl 13.1.3, parametr A). 

 
8.6.6 Čtyřstupňové řízení kotle 
Kotel Remeha Gas 610 ECO může být řízen také 
čtyřstupňovým řízením, například ekvitermní regulací 
WK 305 s výstupem bezpotencionálním spínacími 
kontakty. Pak je každý modul řízen dvoustupňově. 
Zapojení realizujte následovně: 
- Připojte řízení prvního stupně na první modul svorky 9 

a 10 svorkovnice X29 a řízení třetího stupně na druhý 
modul svorky 9 a 10 svorkovnice X29. 

25

- Připojte řízení druhého stupně na první modul svorky 7 
a 8 svorkovnice X29 a řízení čtvrtého stupně na druhý 
modul svorky 7 a 18 svorkovnice X29. 

- Typ řízení modulu musí být přitom nastaven na 
dvoustupňové řízení (viz oddíl 13.1.3, parametr A). 

Nízký výkon může být nastaven na požadovanou 
hodnotu úpravou parametru L (otáčky pro nízký výkon). 
Plný výkon je nastaven parametry ^+&. Při provozu na 
plný výkon je povolena modulace výkonu podle 
nastavené požadované natápěcí teploty. 
 
8.7 Další vstupy 
8.7.1 Blokovací vstup 
Každý modul kotle má blokovací vstup, kterým lze modul 
odstavit z provozu. Na tento vstup lze připojit např. 
koncový kontakt dalšího závislého spolupracujícího 
zařízení nebo kontakt čidla tlaku plynu. Vstup je na 
svorkovnici X29 svorky 5 a 6. Při použití tohoto vstupu je 
nejprve nutné odstranit drátovou propojku. Okamžitě po 
rozpojení svorek 5 a 6 je modul kotle odstaven 
z provozu a na displeji kotle se objeví kód b **. Po 
sepnutí vstupu hlášení zmizí a modul pokračuje dál 
v běžném režimu. 
 
8.7.2 Havarijní vstup 
Každý modul kotle je vybaven havarijním vstupem. Na 
tento vstup může být např. připojeno čidlo maximálního 
tlaku plynu. Vstup je na svorkovnici X29 svorky 1 a 2. Při 
použití tohoto vstupu je nejprve nutné odstranit drátovou 
propojku.  
Okamžitě po rozpojení svorek 1 a 2 je modul kotle 
vypnut a na displeji kotle se objeví kód 12. Po sepnutí 
vstupu musí být modul uveden do provozu manuálně 
stlačením tlačítka Reset. 
 

8.7.3 Provozní vstup 
Každý modul kotle má provozní vstup, kterým lze modul 
uvolnit do normálního provozního stavu. Na tento vstup 
lze připojit např. koncový kontakt uzavíracího vodního 
ventilu použitého pro hydraulické oddělení modulu, 
pokud není modul v provozu. Vstup je na svorkovnici 
X29 svorky 3 a 4. Při použití tohoto vstupu je nejprve 
nutné odstranit drátovou propojku.  
 
8.8 Výstupy 
8.8.1 Analogový výstup 
V závislosti na dalších nastavení v nastavovací úrovni 
(viz oddíl 13.2.13) může analogový výstup signalizovat 
následující stavy: 
 

Výstupní signál [V] Popis 
0 Modul je vypnut. 

0,5 Havarijní hlášení. 
1,0 Blokování provozu modulu. 

2,0 – 10 Výkon modulu od 20 do 100 % nebo 
natápěcí teplota 20 až 100°C. 

Tab. 09 Analogový výstupní signál 
 
Výstup je přiveden na svorky 13 (+) a 14 (-) svorkovnice 
X29. 
 
8.8.2 Hlášení provozu 
Každý modul kotle je vybaven výstupy hlášení provozu. 
Těmito výstupy, které tvoří spínací bezpotencionální 
kontakt relé, je možné hlásit zapnutí modulu do provozu 
a provoz modulu na plný výkon. 
Hlášení zapnutí modulu je aktivní ihned po zapálení 
hořáku modulu. Spínací kontakt relé je vyveden na 
svorky 6 a 7 svorkovnice X27. 
Hlášení plného výkonu modulu je aktivní po dosažení 
hodnoty nastavené parametrem c (viz oddíl 13.2.6). 
Spínací kontakt relé je vyveden na svorky 4 a 5 
svorkovnice X27. Pokud hodnota poklesne, je kontakt 
hlášení plného výkonu opět rozpojen. Kontakty relé 
nejsou nijak jištěny. 
 
Zatížení kontaktu: 
Max. napětí : 230 V 
Max. proud : 1 A 
 
8.8.3 Havarijní hlášení 
V případě havarijní situace – poruchy, spínají kontakty 
relé vyvedené na svorky 2 a 3 svorkovnice X27. 
Kontakty nejsou nijak jištěny. 
 
Zatížení kontaktu: 
Max. napětí : 230 V 
Max. proud : 1 A 
 
 
 
 

 
 
 
 



Remeha Gas 610 ECO

8.8.4 Řízení externího plynového ventilu 
Při požadavku na teplo se sepne kontakt relé, kterým se 
na svorky 14 a 15 svorkovnice X27 přivede napájecí 
napětí 230 V pro řízení externího plynového ventilu. 
Napětí je vypnuto ihned při uzavření bloku plynového 
ventilu v modulu kotle. 
 
Zatížení kontaktu: 
Napětí pro řízení plynového ventilu : 230 V 
Max. proud : 1 A 
 
8.9 Příslušenství 
8.9.1 Čidlo tlaku vody 
Čidlo tlaku vody zajistí zablokování funkce modulu kotle 
při podkročení minimálního tlaku vody v topném systému 
(nastavení z výroby 0,8 bar, viz také oddíl 13.2.12, 
blokovací kód b ^@). Čidlo tlaku vody se připojuje na 
pětipólový konektor X22 s napětím 24 V. Po instalaci je 
nutno čidlo přihlásit do řídící elektroniky současným 
stlačením tlačítek s a e po dobu 2 vteřin. 
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g POZOR!!  
Čidlo tlaku vody je určeno pouze pro max. tlak 4 bary. 
 

g POZOR!!  
Příslušenství pracuje pouze, pokud je připojeno a 
aktivováno (viz oddíl 13.2.13). 
 
8.9.2 Kontrola úniku plynu (VPS) 
Kontrola úniku plynu hlídá a řídí (pokud je funkce 
aktivována) jistící ventil na bloku plynového ventilu 
modulu kotle tzv. systémem VPS. Test probíhá při 
provětrávací fázi před startem modulu kotle. Při zjištěné 
netěsnosti v bloku plynového ventilu je modul odstaven 
z provozu, přitom je na displeji zobrazen poruchový kód 
89 nebo 90. Kontrola úniku plynu je elektricky 
připojena na třípólový konektor X21 s napětím 24 V. 
Kontrola se aktivuje parametrem J v nastavovacím 
módu (viz oddíl 13.2.13). 
 

g POZOR!!  
Příslušenství pracuje pouze, pokud je připojeno a 
aktivováno (parametr J). 

8.9.3 Kontrola tlaku plynu 
Kontrola blokuje provoz modulu kotle v případě, že je 
podkročena minimální hodnota tlaky plynu (blokovací 
kód b @^). Elektrické připojení je na třígólový 
konektor X21 s napětím 24 V. Při použití je nutno 
nejprve odstranit drátovou propojku. Připojení je 
elektronikou kotle identifikováno automaticky. 
 
8.9.4 Uzavírací vodní ventil 
Uzavírací vodní ventil s elektrickým pohonem uzavírá 
hydraulicky modul kotle v případě, že modul není 
v provozu a zamezuje tím možným statickým tepelným 
ztrátám. Při plně otevřeném ventilu je sepnut koncový 
kontakt, který je připojen na provozní vstup modulu. 
Ventil je elektricky připojen na svorky 11 a 12 
svorkovnice X27 s napětím 230 V. Koncový kontakt 
ventilu je připojen na svorky 3 a 4 svorkovnice X29 
(provozní vstup). Před připojením je nutno odstranit 
drátovou propojku. Po vypnutí modulu kotle zůstává 
ventil otevřený po dobu doběhu čerpadla modulu (platí i 
v případě, že čerpadlo na modul není připojeno). Viz 
oddíl 8.10.1 a 13.1.2. 
 
8.10 Další možnosti připojení 
8.10.1  Oběhové čerpadlo modulu 
Každý modul kotle Remeha Gas 610 ECO je vybaven 
jednostupňovým řízením čerpadla, pro oběhové 
čerpadlo modulu s napětím 230 V (50 Hz) a proud 2 A. 
Čerpadlo je každých 24h. zapínáno, aby se předešlo 
usazení rotoru. Čerpadlo se připojuje na svorky 8, 9 a 10 
svorkovnice X27. 
Na uživatelské úrovni v nastavovacím menu je možné 
nastavit potřebnou dobu doběhu čerpadla po vypnutí 
modulu (viz oddíl 13.1.2). 
 

g POZOR!!  
Dodržujte zapojení fáze a nulovacího vodiče!!  
 
Zatížení svorek 9 a 10 svorkovnice X27: 
 
Max. napětí : 230 V 
Max. proud  : 2 A  
Hydraulický odpor při ∆T = 20°C pro všechny výkonové 
varianty kotle Remeha Gas 610 ECO je uveden v  
Tab. 02 v oddílu 4.2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.10.2 Protimrazová ochrana 
Vzhledem k možnosti zamrznutí kondenzátu musí být 
kotel umístěn do prostor, kde nehrozí zamrzání. 
Pokud teplota vody v topném systému hodně klesne, 
začne fungovat protimrazová ochrana kotle. Pokud je 
natápěcí teplota: 

- nižší než 7°C, je zapnuto oběhové čerpadlo modulu 
- nižší než 3°C, je modul kotle zapnut na nejnižší výkon 
- vyšší než 10°C, je modul kotle vypnut. Čerpadlo 

dobíhá po pevně natavenou dobu 15 minut. 
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g POZOR!!  
Toto je pouze ochrana kotle. Na svorky 9 a 10 
svorkovnice X29 může být připojen dodatečný 
protimrazový termostat jako ochrana zamrznutí topné 
soustavy. 
 
 
Při řízení kotle regulací HMR 2.05 je protimrazová 
ochrana včetně řízení čerpadla realizována regulací 
(viz Návod k obsluze). 
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9 INSTALAČNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍVOD PLYNU   
 
9.1 Připojení plynu 
Kotel je určen na provoz na zemní plyn Kategorie 
I2ELL. V blízkosti každého modulu kotle musí být 
instalován uzavírací plynový ventil podle příslušných 
předpisů. 
Připojení plynu do modulu je na vrchní straně kotle 
(viz obr. 02). Každý modul kotle je standardně osazen 
plynovým filtrem, aby se zamezilo znečištění 
plynového ventilu. 
 
9.2 Tlak plynu 
Kotel je určen pro vstupní provozní tlak 17 – 30 mbar. 
Z výrobního závodu je kotel nastaven pro požadovaný 
druh plynu v dané oblasti. Pro ČR a SR platí 
nastavení na zemní plyn H nominální vstupní tlak 20 
mbar (viz také výrobní štítek na kotli). 

Provedení kotle 2x7, 2x8 a 2x9 žeber je možné 
provozovat se vstupním tlakem až do 100 mbar. V tomto 
případě je nutný upravit seřízení na správnou hodnotu 
CO2 ve spalinách. Tolerance vstupního tlaku je 
+/- 5 mbar. 
 
9.3 Řízení poměru plyn/vzduch 
Každý modul kotle je vybaven pneumatickým řízením 
poměru plyn/vzduch ve spalovací směsi. Účelem řízení 
poměru je udržet stejný optimální poměr pro spalování 
v širokém rozpětí proměnného výstupního výkonu kotle. 
Tím je zajištěno čisté a spolehlivé spalování s vysokou 
účinností v celém výkonovém rozsahu. 
Minimální průtok vzduchu je při startu kontrolován 
diferenciálním čidlem tlaku vzduchu. 
 
 

 
10 UVEDENÍ DO PROVOZU   
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g POZOR!  
Postupy uvedené v tomto oddílu jsou platné pro každý 
modul kotle. 
 
10.1 První uvedení do provozu (modulu) 
Před prvním plněním vodou je nutné propláchnout 
topnou soustavu, aby se odstranily zbytky po svařování, 
kovové třísky, těsnící materiál, tup a usazeniny. 
 
Před prvním uvedením do provozu proveďte následující: 
 

1. w NEBEZPEČÍ!!  
Přesvědčte se, že je modul odpojen od elektrické 
sítě. 

g POZOR!!  
Zabezpečte vypnutí ostatních modulů z provozu. 

 
2. Sejměte kryt kotle ze strany provádění údržby. 
3. Zkontrolujte elektrické připojení kotle včetně 

zemnění. 
4. Naplňte modul kotle a topnou soustavu vodou 

(minimální tlak 1,0 bar). 
5. Odvzdušněte tepnou soustavu a modul. 
6. Naplňte sifon modulu vodou. 
7. Zkontrolujte připojení na odvod spalin a přívod 

vzduchu. 
8. Otevřete hlavní plynový ventil 
9. Odvzdušněte plynové potrubí. 
10. Otevřete plynový ventil před modulem kotle a 

odvzdušněte plynové připojení. 
11. Zkontrolujte vstupní tlak plynu PI (viz obr. 19). 
12. Zkontrolujte připojení plynového potrubí na těsnost. 

 

13. Zapněte elektrické napájení modulu kotle. 
14. Zapněte elektrický vypínač modulu kotle. 
15. Zapněte oběhové čerpadlo modulu kotle (pokud je 

připojeno na elektroniku řízení modulu kotle, zapne 
se automaticky při požadavku na teplo) a 
zkontrolujte orientaci čerpadla a směr otáčení. 

16. Nastavte regulaci HMR 2.05 na požadavek tepla. 
17. Kotel nyní startuje do provozu. 
 
Postup nabíhán modulu kotle do provozu lze sledovat na 
displeji modulu kotle v části Code: 
 
0 = Klidový stav modulu. 
 
5 = Pokud je připojený vodní uzavírací ventil, začne se 
otevírat. Modul čeká na sepnutí čidla tlaku plynu. 
Kontrola klidového stavu diferencionálního čidla tlaku 
vzduchu. Po dosažení otáček ventilátoru 150 1/min 
následuje otevírání spalinové klapky (pokud je osazena). 
Ventilátor dosáhne kontrolních otáček pro sepnutí čidla 
tlaku vzduchu, čidlo vzduchu (LDS) musí sepnout, tím je 
zajištěn dostatečný přívod vzduchu. 
 
t = Kontrola těsnosti plynového ventilu (pokud je 
osazena). 
 
1 = Provětrávání. 
 
2 = Zapnutí oběhového čerpadla; zapalování: 3 vteřiny 
po začátku zapalování následuje otevření plynového 
ventilu (bezpečnostní prodleva). 
 
3 = Modul kotle je v provozu. 
 
 
 
 
 

 
 
 



17.a Pokud je to nutné, zkontrolujte a znovu nastavte 
správný poměr plyn/vzduch ve spalovací směsi. 
Kontrolu je nutné provádět při nízkém i plném 
výkonu. Nastavení se provádí pouze na 
plynovém ventilu. Pro kontrolu a nastavení je 
nutné mít přístroj na kontrolu spalování (na 
principu měření O2) a diferenciální tlakoměr pro 
měření tlaku plynu. Dbejte na to, aby byla měřící 
sonda při měření v kontrolním otvoru dobře 
utěsněna (viz obr. 20). Tlakoměr připojte mezi 
měřící bod PG dole na plynovém ventilu a měřící 
bod PL na Venturiho trysce (viz obr. 19). 
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17.b Modul uveďte do nuceného provozu na plný 
výkon. Stlačte současně tlačítka m a [+] a držte 
je stlačené po dobu 2 vteřin. Na displeji se 
objeví symbol h. 

17.c Po dosažení maximálního výkonu změřte δP 
plynu na měřícím bodě PG na plynovém ventilu 
proti bodu PL na Venturiho trysce. Výsledky 
měření porovnejte s hodnotami v Tab. 10. 
Případnou odchylku je nutné korigovat pomocí 
nastavovacího šroubu ß na plynovém ventilu. 

17.d Nyní změřte procentuální objem CO2 ve 
spalinách a porovnejte ho s hodnotami v Tab. 
10. Pokud jsou hodnoty mimo toleranci je nutné 
je korigovat podle obr. 19.  
Zkontrolujte také kvalitu plamene přes průzorové 
sklo, plamen nesmí pulsovat. 

17.e Modul kotle uveďte do nuceného provozu na 
nízký výkon současným stlačením tlačítek m a [-] 
po dobu 2 vteřin. Na displeji se objeví symbol 
l. 

17.f Po dosažení minimálního výkonu změřte δP 
plynu na měřícím bodě PG na plynovém ventilu 
proti bodu PL na Venturiho trysce. Výsledky 
měření porovnejte s hodnotami v Tab. 10. 
Případnou odchylku je nutné korigovat pomocí 
nastavovacího šroubu Þ na plynovém ventilu. 

17.g Opět změřte procentuální objem CO2 ve 
spalinách a porovnejte ho s hodnotami v Tab. 
10. Pokud jsou hodnoty mimo toleranci je nutné 
je korigovat podle obr. 19.  
Zkontrolujte také kvalitu plamene přes průzorové 
sklo, plamen nesmí pulsovat. 

 
Opakujte postup od bodu 17 b. tolikrát, až naměřené 
hodnoty odpovídají hodnotám uvedeným v 
tabulkách.  
Při velkých rozdílech požádejte o radu naše technické 
pracoviště. 
 

Obr. 19 Nastavovací body na plynovém ventilu 
 
 

Obr. 20  Měřící bod spalin 
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Tab. 10 Nastavovací a kontrolní hodnoty CO2 a O2

 
17.h Odpojte měřící přístroj a uzavřete měřící místo. 
18. Zkontrolujte těsnost plynového rozvodu a modul 

kontroly těsnosti (pokud je použit): parametr J 
musí být nastaven minimálně na hodnotu 8, 
podle použitých příslušenství (viz oddíl 13.2.13). 
Tlakový spínač modulu kontroly těsnosti 
následně nastavte na 50% hodnoty vstupního 
tlaku plynu za provozu kotle (na statického). 

19. Modul kotle resetujte tlačítkem Reset. 
20. Natopte topnou soustavu na cca 80°C a kotel 

vypněte. 
21. Odvzdušněte topnou soustavu a zkontrolujte tlak 

vody. 
22. Modul kotle je nyní připraven na normální 

provoz. 
23. Nastavte regulaci kotle na požadované hodnoty. 
24. Modul kotle zapněte a vyplňte štítek “Nastaveno 

na:” např. (Plyn G20 – 20 mbar). 

i Upozornění:  
Kotel Remeha Gas 610 ECO je dodáván 
s přednastavenými výrobními hodnotami parametrů. 
Změny může provádět pouze vyškolený servisní technik 
s příslušným oprávněním: viz oddíl 13.1 a 13.2. 
 
Nyní přicházejí do úvahy následující provozní stavy: 
 
25.a Modulační provoz: Modul kotle moduluje podle 

pokynů modulační regulace na požadovanou 
natápěcí teplotu. 

25.b Dvoustupňový provoz: Modul kotle pracuje na 
nízký nebo plný výkon podle požadavků na 
teplo. 

25.c Provoz Zap./Vyp.: Modul kotle moduluje mezi 
min. a max. výkonem na základě v kotli 
nastavené konstantní natápěcí teplotě. 

 

g POZOR!  
Modul kotle startuje v nuceném režimu sníženého 
výkonu. Nastavení z výroby doby trvání sníženého 
výkonu je 30 vteřin. Tato hodnota je správná pro řízení 
kotle modulační regulací (bod 25a). Pro řízení kotle 
zap./vyp. je doporučeno prodloužit dobu nuceného 
sníženého výkonu při startu na 3 minuty. (Nastavovací 
mód, parametr 8, viz oddíl 13.2.3.) 

 
25.d Analogové řízení (0-10 V): podle nastavení 

jsou možné dvě situace (viz oddíl 8.6.5): 
 
- Horní hranice dodávaného výkonu se mění lineárně 

podle řídícího napětí 2V = 20 %, 10 V = 100 % 
- Udržovaná natápěcí teplota se mění lineárně podle 
řídícího napětí (v závislosti na nastavení parametrů 
a a B). Například: 0 V = 0°C, 10 V = 100°C. 

 
Modul kotle moduluje v závislosti na nastavené 
natápěcí teplotě (rozsah nastavení je 20 až 90ºC) a 
maximální hodnotě ∆T. 
 
10.2    Odstavení z provozu 
1. Odpojte oba modulu kotle z elektrické sítě. Tím se 

případně vypojí také regulace kotle. 
2. Uzavřete plynové ventily. 
 

g POZOR!!  
V této situaci není kotel chráněn proti zamrznutí. 

 
 
 
 

Zemní plyn - L (G25) Zemní plyn - H (G20) 
 

Plný výkon (100%) Nízký výkon (± 20%) Plný výkon (100%) Nízký výkon (± 20%) 
Objem CO2 9,0% 9,0% 9,0 % 9,0 % 
 Tolerance ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5 % ± 0,5 % 
 Nastavovací hodnota 9,0 ± 0,15% 9,0 ± 0,15% 9,0 ± 0,15 % 9,0 ± 0,15 % 
Objem O2 4,8% 4,8% 4,8 % 4,8 % 
 Tolerance ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5 % ± 0,5 % 
 Nastavovací hodnota 4,8 ± 0,25% 4,8 ± 0,25% 4,8 ± 0,25 % 4,8 ± 0,25 % 
Tlak ∆P 6 žeber  (Pa) 840 ±100 91 ± 10 1020 ± 100 119 ± 10 
Tlak ∆P 7 žeber  (Pa) 750 ± 100 83 ± 10 900 ± 100 103 ± 10 
Tlak ∆P 8 žeber  (Pa) 1200 ± 100 77 ± 10 1350 ± 100 100 ± 10 
Tlak ∆P 9 žeber  (Pa) 1500 ± 100 120 ± 10 1650 ± 100 145 ± 10 
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  11 OBSLUHA   
 
 
11.1  Obecně 

g POZOR!!  
Pokyny v tomto oddíle platí pro každý modul kotle. 
 
Elektroskříň každého modulu obsahuje mimo jiné: 
 a. elektroniku modulu s procesorem 

 b. ovládací panel s tlačítky, displejem, LED 
     diodami a připojením na PC. 

Pomocí tlačítek, displeje, indikačních LED diod a 
případně pomocí PC mohou být zadávány nastavovací 
hodnoty a odečítány skutečné hodnoty. Nastavovací a 
Odečítací mód jsou rozděleny do třech úrovní:  
 
- Uživatelská úroveň, volně přístupná 
- Servisní úroveň, dostupná pomocí servisního kódu 

(pouze pro odborníky). 
- Firemní úroveň, přístupná pouze pro pracovníky 

výrobce. 
 
 

Obr. 21 Ovládací panel 
 
11.1.1 Ovládací panel 
Na ovládacím panelu jsou umístěny následující 
komponenty: (viz Obr. 18): 
1 provozní vypínač 
2 připojení PC nebo PDA 
3 místo pro vestavbu dalšího příslušenství. 
Funkce tlačítek a displeje (písmena A až H) jsou 
vysvětleny v dalším textu. 

i Upozornění:  
V příloze v oddíle 16.1 je uveden praktický přehled, který 
je určen pro snadný pohyb v jednotlivých úrovních 
menu. 

a. Displej Code 
Uživatelská úroveň: 

- Provozní stavy 1  jedno číslo nebo písmeno 
- Nastavovací mód !  jedno číslo nebo písmeno 

                                        s trvale svítící tečkou 
- Odečítací mód !  jedno číslo nebo písmeno 

                                        s blikající tečkou 
- Blokovací stavy b písmeno 
- Nucený plný výkon h písmeno 
- Nucený nízký výkon l písmeno 
- Poruchové stavy ! blikající číslo (aktuální  

   porucha) 
 

Servisní úroveň: 
- Poruchové stavy ! blikající číslo (paměť  

                                        poruch) 
- Odečet otáček 1 +, + . střídavě 
- Blokovací stavy ! střídavě číslo a bod 

                                      v prvním segmentu 
 

b. Displej å udává: 
- teploty 
- nastavení 
- blokovací nebo poruchové kódy 

 
c. Reset : resetovaní tlačítko 
d. m  : tlačítko volby módu 
e. s  : volba programu - parametru 
f. e : potvrzovací tlačítko 
g. [+] : zvýšení hodnoty 
h. [-] : snížení hodnoty 
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11.1.2  LED displej 
Na ovládacím panelu jsou čtyři LED diody s následující 
funkcí: 

- LED dioda nad tlačítkem [-] (za symbolem h) svítí 
zeleně, pokud je kotle ve stavu manuálního řízení 
(viz oddíl 11.2). 

- LED nad tlačítkem [e] indikuje trvalý provoz 
čerpadla modulu. 

- Pokud je osazeno čidlo minimálního tlaku vodu (zvl. 
příslušenství) a je indikován nízký tlak vody, pak bliká 
LED dioda nad tlačítkem [+]. 

- LED dioda nad tlačítkem [s] bliká, pokud je 
porucha komunikace mezi identifikačním klíčem 
modulu - Codekey. 

- Dvě zelené LED diody blikají, pokud není 
komunikace mezi identifikačním klíčem – Codekey a 
elektronikou modulu. Modul kotle zůstává v provozu 
do prvního přerušení napájení el. energie. Po novém 
zapojení do sítě již modul kotle nenastartuje. 

 
11.2 Funkční tlačítka 
Některá tlačítka na ovládacím panelu mají dvojí funkci: 
programovací a spínací. Programovací funkce jsou 
vysvětleny v oddíle 13. Spínací funkce (zap./vyp.) jsou 
aktivovány, pokud je tlačítko stlačeno déle než 2 vteřiny. 
Stav zapnuto nebo vypnuto je indikován rozsvícením 
nebo zhasnutím LED diody náležející příslušnému 
tlačítku nebo písmenem na displeji Code. 
 
11.2.1  Ruční / Automatický provoz 
Pokud je tlačítko [-] stlačeno déle než 2 vteřiny, je modul 
uveden do provozu, i když externí regulace provoz 
nepožaduje. Začne svítit zelená LED dioda nad tímto 
tlačítkem a indikuje manuální provoz modulu (regulace 
nemá vliv na provoz modulu). Pokud je tlačítko [-] opět 
stlačeno déle než 2 vteřiny, je znovu aktivován 
automatický provoz a LED dioda zhasne. 
 

i Upozornění:  
Při ručním provozu je dodržena jako ochrana modulu a 
topné soustavy maximální natápěcí teplota zadaná 
příslušným parametrem do menu modulu. Parametr lze 
samozřejmě změnit podle potřeby. 
 

g POZOR!!  
Pokud není čerpadlo modulu řízeno elektronikou 
modulu, musí být v manuálním režimu zapnuto. 

11.2.2  Nucený plný výkon (h [[) 
Pokud jsou současně stlačena tlačítka m a [+]  déle než 
2 vteřiny, je modul uveden do nuceného plného výkonu. 
Na displeji Code je zobrazeno písmeno h. V průběhu 
nuceného plného výkonu je maximální natápěcí teplota 
omezena na zadanou hodnotu v menu modulu 
(odpovídá funkci kotlového termostatu). Tím je zajištěna 
ochrana modulu a topné soustavy. Nastavenou 
maximální hodnotu lze měnit. Současným stlačením 
tlačítek [+]a [-] po dvě vteřiny nebo po 15 minutách 
automaticky se funkce zruší. 
 
11.2.3  Nucený nízký výkon (l [[) 
Pokud jsou současně stlačena tlačítka m a [-]déle než 2 
vteřiny, je modul uveden do nuceného plného výkonu 
(cca 20%). Na displeji Code je zobrazeno písmeno l. 
V průběhu nuceného nízkého výkonu je maximální 
natápěcí teplota omezena na zadanou hodnotu v menu 
modulu (odpovídá funkci kotlového termostatu). Tím je 
zajištěna ochrana modulu a topné soustavy. Nastavenou 
maximální hodnotu lze měnit. Současným stlačením 
tlačítek [+]a [-] po dvě vteřiny nebo po 15 minutách 
automaticky se funkce zruší. 
 
11.3 Odečet hodnot na displeji 
Číslice na dvoumístném displeji teplot mohou být 
interpretovány následovně: 

- Hodnoty od 00 do 99 jsou zobrazeny přímo. 
- Hodnoty od 100 do 199 jsou indikovány svícením 

desetinné tečky za první číslicí (příklad: 0 = 100, 
)8 znamená 108, (9 = 199). 

- Hodnoty od 200 do 299 jsou indikovány současným 
svícením obou desetinných teček za číslicemi 
(příklad: #* znamená 238). 

- Hodnoty vyšší než 299 jsou zobrazovány ve dvou 
krocích. Nejdříve se zobrazí údaj o tisících a 
stovkách, následně desítky a jednotky. 

- Záporná čísla (např. venkovní teplota) jsou 
indikována svícením desetinné tečky za druhou 
číslicí (příklad: 1% znamená -15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12 PROVOZNÍ STAV   
 

g POZOR!!  
Pokyny v tomto oddíle platí pro každý modul kotle. 
 
12.1 Provozní stav (x [[) 
V průběhu provozu je na displeji Code zobrazován 
kód provozní situace, na displeji teplot jsou 
zobrazovány naměřené teploty. 
 
V následující tabulce jsou uvedeny významy čísel na 
displeji Code: 
 

Kód Popis 

0 Stand-by, není požadavek na teplo 

1 Ventilace spalovacího prostoru (před zapálením 12 vteřin, po zhasnutí 3 vteřiny.) 

2 Zapalování 

3 Hořák modulu je zapálen – detekce plamene. 

4 Interní údaj 

5 Kontrola funkce diferencionálního čidla tlaku vzduchu. 

6 

Vypnutí kotle elektronikou (hořák je zhasnut a probíhá provětrávání): 
- natápěcí teplota T1 > nastavená natápěcí teplota + 5°C 
- natápěcí teplota T1 > požadovaná natápěcí teplota modulační regulací + 5°C 
- natápěcí teplota T1 > parametr 1 (maximální požadovaná natápěcí teplota) 
- rozdíl natápěcí teploty T1 a vratné teploty T2 > 10°C (nastavení z výroby). 

7 Konec požadavku na teplo; doběh ventilátoru. V případě proticyklovací prodlevy zůstává indikace 7 a nereaguje na 
požadavek tepla. 

8 Interní údaj. 

b Blokovací stav (viz oddíl 12.4) 

h Nucený plný výkon 

l Nucený nízký výkon 

t Kontrola těsnosti plynového ventilu 

c[L Ochlazování hořáku 

Tab. 11 Provozní stavy 
 
12.2 Odečítací mód (X [[) 
V odečítacím módu mohou být odečítány různé hodnoty 
podle provozního stavu. Tlačítko m stlačte tolikrát, až se 
na displeji Code objeví ! s blikající tečkou. Tlačítkem 
s lze pak přepínat na hodnoty podle tabulky: 
Kód Popis Zobrazovaná hodnota / Popis Příklad 

! Natápěcí teplota (°C) Skutečná hodnota 80 
@ Vratná teplota (°C) Skutečná hodnota 70 
# Teplota spalin (°C) Skutečná hodnota 85 
$ Bez funkce   
% Teplota bloku výměníku (°C) Skutečná hodnota 75 
^ Vypočtená požadovaná natápěcí teplota (°C) Vypočtená hodnota 84 
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& Požadavek na teplo (1. číslice) 
Stav čidla tlaku vzduchu (LDS, 2. číslice) 

0x = Zap./Vyp. kontakt rozpojen 
1x = Zap./Vyp. kontakt sepnut  
x0 = čidlo tlaku vzduchu rozpojeno 
x1 = čidlo tlaku vzduchu sepnuto 

11 

* Zapínací hodnota natápěcí teploty pro topení 
(°C) Požadovaná hodnota 40 

( 
Je zobrazen požadovaný (a od elektroniky kotle 
povolený) výkon (%), nezávisle na nastavení 
regulace. 

00 - )0 (=100 %) požadovaná hodnota 90 

A Vypočtený výkon (%) 10 - )0 (=100) (skutečná hodnota) 87 
B Analogové vstupní napětí (V) 00 - )0 (=100) (skutečná hodnota) 45 
C Způsob řízení modulu (viz oddíl 12.3) 01 - 06 02 

D Aktuální tlak vody 
00 - 60 (÷ 10 = 1 bar), pouze s připojeným 
čidlem – zvl. příslušenství; 
s nepřipojeným čidlem je údaj: 00 

15 
(=1,5 bar*) 

E n/a   

F Otáčky ventilátoru 06 - 60 40 00 
(=4000*) 

G Ionizační proud 00 – 99 (x 0,1 µA) 03 
H Unikátní kód modulu kotle 10 - 98  
I Diferenciální tlak na čidle tlaku vzduchu 00 - 80 (x 0,1 mbar) 13 

Tab. 12   Odečítací mód 
 
* Zobrazovaná hodnota se skládá ze čtyř číslic. Na 
displeji Code se střídá písmeno F s vertikální čárkou 
s tečkou v pravém spodním rohu. Hodnota se zobrazuje 
po dvojicích čísel: 
F 40 
> 00  
V tomto případě je hodnota otáček = 4000 1/min. 
 
12.3  Způsob řízení modulu c 
V běžném provozu může být modul kotle řízen různým 
způsobem. Převážná většina způsobů řízení má za účel 
co nejdéle udržet zapálený hořák, bez ohledu na např. 
nedostatečný průtok vody nebo jiné problémy. 
Způsob řízení je možné zjistit v odečítacím módu stavem 
s kódem c. 
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1 =  moduluje výkon nahoru 
2 =  moduluje výkon dolů (max. teplotní diference mezi 

natápěcí a vratnou teplotou) 
3 =  minimální výkon (vratná teplota je vyšší než 

natápěcí) 
4 =  moduluje výkon dolů (vysoká teplota spalin) 
5 =  čerpadlo a modul zapnuty – protimrazová ochrana 
6 =  žádný průtok - ochrana 2 (minimální výkon);  pokud 

je nárůst teploty bloku výměníku         (∆T/∆t) ≥ 
0,2°C/sec, sníží modul svůj výkon po 1 minutě na 
minimum. Pak, pokud je to možné, opět krokově 
zvyšuje výkon do normálního provozu. 

7 =  žádný průtok - ochrana 1 (snižování výkonu);  
pokud je nárůst teploty bloku výměníku          
(∆T/∆t) ≥ 0,1°C/sec, snižuje modul svůj výkon. 
Pokud se rychlost nárůstu teploty opět sníží, modul 
zvyšuje výkon až do normálního provozu. 

8 =  teplota výměníku je příliš vysoká (odstavení z 
provozu) 

 
12.4  Blokovací stavy (b xx) 
 
12.4.1 Blokování 
V průběhu blokování provozu je na displeji Code 
zobrazován symbol b, na displeji teplot je udáván 
blokační kód. 
 

g POZOR!!  
Blokování je normální provozní situace. Neznamená 
žádnou poruchu, ale normální provozní stav modulu 
kotle. Modul kotle nesplňuje jednu z podmínek pro 
zapálení (všeobecně). Blokační kód může ukazovat na 
technicko-instalační problém nebo špatné nastavení 
některého parametru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



12.4.2 Blokovací mód 
V blokovacím módu je možné na displeji zobrazit 
poslední blokační kód modulu. Pomocí PC a programu 
Recom případně PDA je možné zobrazit posledních šest 
blokačních kódů. V blokovacím módu je na displeji Code 
zobrazen symbol b a na displeji t je zobrazen 
blokační kód. V tomto módu blikají obě desetinné tečky 
na displeji t. 
Poslední blokační kód a k němu příslušný provozní kód 
včetně okamžitých teplot jsou uloženy do paměti modulu 
a mohou být v blokovacím módu následně znovu 
odečteny: 

- Zadejte servisní kód c 12 (viz oddíl13.2). 
- Držte tlačítko m stlačené, dokud se na displeji Code 

nezobrazí blikající číslice s blikající desetinnou 
tečkou. 

Pomocí tlačítka s můžete přepínat mezi údaji. 
 

Code t Popis 

1 37 Blokační kód (viz Tab. 19) 

2 03 Provozní kód při blokaci (oddíl 12.1) 

3 53 Natápěcí teplota při blokaci 

4 40 Vratná teplota při blokaci 

5 58 Teplota spalin při blokaci 

6 63 Teplota výměníku při blokaci 

7 + 8 00 Doba od blokace (pouze s Recom SW) 

9 18 Úroveň ionizace (analog) 

a 11 Provozní hodiny (ve stovkách a desítkách 
tisíců) 

B 80 Provozní hodiny (v tisících a stovkách) 

C 26 Provozní hodiny (v desítkách a jednotkách)

D 26 Otáčky ventilátoru při blokaci (v tisících a 
stovkách) 

E 67 Otáčky ventilátoru při blokaci (v desítkách 
a jednotkách) 
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Tab. 13 Blokovací mód v servisní úrovni 
 
Písmena a číslice na displeji Code a t jsou uvedena 
v příloze 16.2. 
 

12.5 Mód čítačů (1, , a .) (servisní úroveň) 
 
12.5.1 Obecně 
Elektronika řízení modulu protokoluje počty a data podle 
provozu modulu kotle. Tyto údaje mohou být zobrazeny 
v módu čítačů. Jsou zaznamenány následující údaje: 

- Provozní hodiny hořáku 
- Počet úspěšných zapálení hořáku 
- Celkový počet zapálení hořáku 
- Provozní hodiny čerpadla modulu 
- Počet zapnutí čerpadla modulu 
- Počet resetů elektroniky modulu 
- Počet provozních hodin elektroniky modulu 

 
12.5.2 Zobrazení čítačů 
Zadejte nejprve servisní kód c 12 (viz oddíl 13.2). 
Opakovaně stlačte tlačítko m, až se objeví potřebný kód 
(viz Tab. 10) na displeji Code. 
 

1  Provozní hodiny hořáku 

2 Počet úspěšných zapálení hořáku 

3 Celkový počet zapálení hořáku 

4 Provozní hodiny čerpadla modulu 

5 Počet zapnutí čerpadla modulu 

6 Počet resetů elektroniky modulu 

7 Počet provozních hodin elektroniky modulu 

Tab. 14 Mód čítačů
 
Čítač má velikost 6 pozic. Na displeji Code se střídají 
symboly: ,, . s údajem hodnoty na displeji t. 
 
 Význam údaje na displeji t 
Číslice na 

displeji 
Code 

Celková hodnota ve stovkách a desítkách tisíců 

, Hodnota v tisících a stovkách 

. Hodnota v desítkách a jednotkách 

Tab. 15 Zobrazení čítačů 
 
Příklad: 
 
Code t Hodnota 
1 21  210000 
, 57  5700 
. 53  53 
 
Význam: 215753 provozních hodin hořáku
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  13 NASTAVOVACÍ MÓD   
 

36

g POZOR!!  
Pokyny v tomto oddíle platí pro každý modul kotle. 
 
13.1 Nastavovací mód uživatelská úroveň (X [[) 
V této úrovni je možné měnit množství parametrů podle 
potřeby. Pro změnu parametrů nejprve stlačte tlačítko m, 
až se na displeji Code objeví číslice ! se svítící 
desetinnou tečkou. 

- Pomocí tlačítka s je možné nyní nalistovat 
požadovaný parametr, viz tabulka. 

- Tlačítkem [+] a [-] může být změněna hodnota. 
- Následným stlačením tlačítka e je nová hodnota 

potvrzena a displej t dvakrát blikne pro potvrzení. 
Po ukončení změn parametrů je modul kotle pomocí 
tlačítka Reset znovu vrácen do normálního provozu. 

Code Popis Rozsah 
nastavení 

Nastavení z 
výroby 

. 

Požadovaná 
maximální 
natápěcí teplota, 
viz oddíl 13.1.1 

20 až 90°C  80 °C 

 

 

@ 
Doběh čerpadla 
modulu, viz oddíl 
13.1.2 

00  
doběh 10s. 05 

  01 až 15 
doběh v minutách  

  99 trvale  

A 
Typ regulace 
modulu, viz oddíl 
13.1.3 

Nastavení 
způsobu regulace 31 

Tab. 16 Nastavovací mód – uživatelská úroveň 
 

g POZOR!!  
Parametry měňte pouze na doporučení instalačního 
technika. 
 
13.1.1 Požadovaná maximální natápěcí teplota (!)  
Nastavovací mód, parametr !, nastavení maximální 
natápěcí teploty je 20 až 90°C. Nastavení teploty je 
uveden jako příklad všeobecného postupu pro 
nastavování parametrů. 
 
 

 

Obr. 22 Nastavení natápěcí teploty 
 

 
 
 
 



13.1.2 Doběh čerpadla (@) 
Nastavovací mód, parametr @, doběh čerpadla modulu 
je nastavitelný v rozsahu 10 vteřin a 1 až 15 minut, 
případně lze nastavit trvale zapnuté čerpadlo. 
- Stisknutím tlačítka m zvolte nastavovací mód. Na 

displeji Code svítí za číslem desetinná tečka. 
- Tlačítkem s nastavte na displeji Code symbol @. 
- Pomocí tlačítek [+] nebo [-] nastavte požadovaný čas. 
- Tlačítkem e nově nastavenou hodnotu uložte. Údaj 

na displeji t dvakrát blikne na potvrzení. 
- Tlačítkem Reset zrušíte nastavovací mód a uvedete 

modul do provozního stavu (modul znovu nastartuje). 
 

Code t Popis 

@ 00 Doběh čerpadla 10 vteřin 

@ xx Doběh v minutách (xx = 01 až 15) 

@ 99 Trvale zapnuté čerpadlo 
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Tab. 17 Nastavení doběhu čerpadla 
 
13.1.3 Programování řízení modulu kotle (A) 
Nastavovací mód, parametr A, různé způsoby 
nastavení (viz Tab. 18). Změnu způsobu řízení 
provedete následovně: 
- Stisknutím tlačítka m zvolte nastavovací mód. Na 

displeji Code svítí za číslem desetinná tečka. 
- Tlačítkem s nastavte na displeji Code symbol A (s 

tečkou). 
- Pomocí tlačítek [+] nebo [-] nastavte požadovanou 

hodnotu. 
- Tlačítkem e nově nastavenou hodnotu uložte. Údaj 

na displeji t dvakrát blikne na potvrzení. 
- Tlačítkem Reset zrušíte nastavovací mód a uvedete 

modul do provozního stavu (modul znovu nastartuje). 
 

Code t Popis  

A x0 Topení vypnuto x = 2, 3, 
4 nebo 5 

 x1 Topení zapnuto x = 2, 3, 
4 nebo 5 

 2y Dvoustupňové řízení 
zap./vyp. 

y = 0 nebo 
1 

 3y 
Řízení zap./vyp. a 
modulace podle natápěcí 
teploty 

y = 0 nebo 
1 

 

4y 
Modulační řízení 
natápěcí teploty analog. 
napětím 0 -10 V  

y = 0 nebo 
1 

 

5y Modulační řízení výkonu 
analog. napětím 0 -10 V  

y = 0 nebo 
1 

Tab. 18 Nastavení způsobu řízení 

Příklad: Způsob řízení 41 znamená: modul kotle bude 
řízen napětím 0-10 V a modulovat tak, aby dodržel 
natápěcí teplotu odpovídající velikosti řídícího napětí 
(x = 4). Topení je zapnuto (y = 1). 
 

13.2 Nastavovací mód servisní úroveň (X [[) 
Zde jsou krátce vysvětleny některá nastavení servisního 
technika. Aby se zamezilo neodbornému zásahu, jsou 
citlivá nastavení přístupna až po zadání kódu servisního 
technika. Pro úpravu těchto nastavení je nutné nejprve 
zadat servisní kód c 12. 
- V normálním provozním stavu stlačte současně 

tlačítka m a s a držte je stlačená. Na displeji Code 
se objeví písmeno c. 

- Držte tlačítka stlačená a současně pomocí tlačítek [+] 
a [-] nastavte na displeji t hodnotu 12. 

- Tlačítka m a s stále držte a současně potvrďte 
nastavení tlačítkem e. Údaj na displeji tdvakrát 
blikne na potvrzení. 

- Nyní můžete tlačítka m a s pustit. Modul se  
automaticky vrátí do normálního provozního stavu a 
údaj c 12 na displeji zhasne. 

- Nyní je menu v servisní úrovni a po stlačení tlačítka m 
a nastavení na displeji Code číslice !, jsou pomocí 
tlačítka s přístupny další servisní nastavovací 
parametry. 

 

g POZOR!!  
Nastavení v servisní úrovni může provádět pouze 
autorizovaný servisní technik. Nevhodné nastavení 
může vést k poruchám. 
 
Po provedení požadovaných nastavení je nutné 
servisní kód vymazat. 
Vymazání provedete tlačítkem Reset (pokud není 
v průběhu následujících 15 minut stlačeno žádné 
tlačítko, je servisní kód vymazán automaticky. 
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Code Popis Rozsah nastavení Nastavení z výroby 

4 Minimální otáčky (stovky), viz oddíl 13.2.1 06 - 60 (x 100 ot./min.) 

% Minimální otáčky (jednotky), viz oddíl 13.2.1 00 - 99 (x 1 ot./min.) 

6 žeber: 1850 ot./min. 
7 žeber: 1350 ot./min. 
8 žeber: 1300 ot./min. 
9 žeber: 1500 ot./min. 

^ Maximální otáčky (stovky), viz oddíl 13.2.2 10 - 60 (x 100 ot./min.) 

& Maximální otáčky (jednotky), viz oddíl 13.2.2 00 - 99 (x 1 ot./min.) 

6 žeber: 5600 ot./min. 
7 žeber: 3650 ot./min. 
8 žeber: 4000 ot./min. 
9 žeber: 4500 ot./min. 

* Doba nuceného nízkého výkonu, viz oddíl 13.2.3 01 - 30 (x 10 s) 03 

( Prodleva (proticyklovací), viz oddíl 13.2.4 01 - 30 (x 10 s) 02 (=20 s) 

a Požadovaná natápěcí teplota při napětí 0 V 
(analogový signál), viz oddíl 13.2.5 

 
5) (=-50) bis 50 (°) 00 

B Požadovaná natápěcí teplota při napětí 10 V 
(analogový signál),  viz oddíl 13.2.5 50 bis $( (=249) (°) )0 (= 100) 

C Bod provozního hlášení – plný výkon, 
viz oddíl 13.2.6 06 - 60 (x 100 ot./min.) 

6 žeber: 3900 ot./min. 
7 žeber: 2500 ot./min. 
8 žeber: 2700 ot./min. 
9 žeber: 3500 ot./min. 

D Doběh čerpadla modulu, viz oddíl 13.2.7 
00 = 10 s 
01 až 15 = min 
99 = trvale 

00 

E Spínací diference natápěcí teploty, viz oddíl 
13.2.8 05 - 30 (°) 10 

F Maximální teplota spalin, viz oddíl 13.2.9 80 - @0 (=120) (°) @0 (= 120) 

G Nastavení maximální teploty, viz oddíl 13.2.10 90 - !0 (=110) (°) 00 (= 100) 

H Bod začátku snižování výkonu při ∆T, viz oddíl 
13.2.11 10 - 30 (°) 25 

I Minimální tlak vody, viz oddíl 13.2.12 00 - 60 (x 0,1 bar) 10 (=1,0 bar) 

J Příslušenství, viz oddíl 13.2.13 00 - 15 00 

L 
Nízký výkon při dvoustupňovém řízení modulu,
parametr A = 21, viz oddíl 13.2.14 06 - 60 (x 100) 

6 žeber: 1850 ot./min. 
7 žeber: 1350 ot./min. 
8 žeber: 1300 ot./min. 
9 žeber: 1500 ot./min. 

P Typ kotle, viz oddíl 13.2.15. Objeví se na displeji 
po instalaci nové elektroniky kotle. 50 - 98 v závislosti na výkonovém typu

Tab. 19 Nastavovací mód servisní úroveň 
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13.2.1 Minimální otáčky ($ a 5) 
Nastavovací mód, parametr $, nastavení 06 až 60  
(x 100 ot./min) a parametr 5, nastavení 0 až 100  
(x 1 ot./min). 
Nastavení je aktivní pouze v případě, že způsob řízení 
modulu (parametr A) je nastaven na 21 : 
dvoustupňové řízení (viz oddíl 13.1.3). Hodnota se 
vztahuje k procentuálnímu výkonu v režimu „nízký výkon 
kotle“. 
Procentuální nastavení plného výkonu závisí na 
nastavení maximálních otáček pro topení. 
 

g POZOR!!  
Změny provádějte až po dotazu u výrobce. 
 
13.2.2 Maximální otáčky pro topení (^ a 7) 
Nastavovací mód, parametr ^, nastavení 10 až 60 
(x 100 ot./min) a parametr 7, nastavení 0 až 100 
(x 1 ot./min). 
Nastavením nižší hodnoty parametrů ^ a 7 lze 
softwarově omezit maximální otáčky na nižší hodnotu. 
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g POZOR!!  
Změny provádějte až po dotazu u výrobce. 
 
13.2.3 Doba nuceného provozu na nízký výkon (*) 
Nastavovací mód, parametr *, nastavení 0 až 300 s. 
Po startu modul kotle hoří po zde nastavenou dobu 
pouze na nízký výkon. V této době modul nereaguje na 
požadavek zvýšení výkonu od regulace. 
 
13.2.4 Prodleva (proticyklovací doba) (() 
Nastavovací mód, parametr (, nastavení 0 až 300 s. 
Po vypnutí modulu blokační funkcí elektroniky (viz oddíl 
13.2.8), případně po ukončení požadavku na teplo, 
následuje vždy nastavitelná doba prodlevy – 
proticyklovací doba, v které modul nereaguje na 
požadavek tepla. 
 
13.2.5  Požadovaná natápěcí teplota při řízení 

napětím 0-10 V (a a B) 
Patní bod (0 V): nastavovací mód, parametr a,  
nastavení -50 až +50°C. 
Koncový bod (10 V): nastavovací mód, parametr B, 
rozsah nastavení +51 až +249°C. 
 
Nastavení je možné pouze v případě zvoleného 
způsobu řízení modulu 41: “řízení externím 
analogovým napětím 0-10V podle natápěcí teploty”. 
Analogové řízení teploty může řídit výstupní natápěcí 
teplotu modulu v rozsahu 0 až 100°C, přičemž je 
maximální hodnota omezena parametrem maximální 
natápěcí teploty (nastavovací mód, parametr !).

Obr. 23 Nastavení analogového řízení 
 
13.2.6 Bod hlášení plného výkonu (C) 
Nastavovací mód, parametr C, nastavení 0 až 60 
(x100) ot./min. 
Pomocí tohoto parametru určíte otáčky ventilátoru, při 
kterých bude hlášeno dosažení plného výkonu. Při 
nižších otáčkách než nastavený parametr bude hlášen 
nízký výkon, při stejných nebo vyšších otáčkách než 
nastavený parametr bude hlášen plný výkon. Standardní 
nastavení je 6000 ot./min. 
 
13.2.7 Doběh čerpadla modulu (D) 
Nastavovací mód, parametr D, nastavení  
00 = 10s; 99 = trvale a od 01 do 15 = počet 
minut. 
Pokud hrozí nebezpečí zamrzání topné soustavy, je 
vhodné nastavit trvalý provoz čerpadla. 
 
13.2.8 Spínací diference natápěcí teploty (E) 
Nastavovací mód, parametr E, nastavení 5 až 20°C. 
Zde je možné nastavit rozkmit udržované natápěcí 
teploty. Modul kotle vypíná, když skutečná natápěcí 
teplota překročí požadovanou hodnotu o 5°C. Spínací 
diference určuje, kdy bude hořák znovu zapálen. 
Nastavení 10°C znamená, že bude modul znovu uveden 
do provozu v okamžiku, kdy natápěcí teplota klesne o 
5°C níže než je požadovaná hodnota. 
 
13.2.9 Maximální teplota spalin (F) 
Nastavovací mód, parametr F, nastavení 80 až 120°C. 
Tímto parametrem lze zabezpečit provoz jen při 
takových teplotách spalin, na které je dimenzován 
materiál odvodu spalin. 
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13.2.10 Nastavení maximální teploty (G) 
Nastavovací mód, parametr G, nastavení 90 až 110°C. 
Pokud je to z důvodu předpisů nebo provozu nutné, je 
zde možné nastavit hodnotu maximální teploty (kotlový 
termostat). 
Pokud je nastavení z výroby sníženo, je nutné snížit i 
maximální provozní natápěcí teplotu, aby se zamezilo 
odstavení z provozu. 
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13.2.11 Bod modulace výkonu při ∆T (H) 
Nastavovací mód, parametr H, nastavení 10 až 30°C. 
Při rozdílu mezi natápěcí a vratnou teplotou ∆T= 25°C 
začne modul kotle snižovat výkon. Od ∆T= 40°C pracuje 
kotel na nejnižší výkon a při rozdílu teplot vyšším než 
∆T= 45°C je modul kotle vypnut (stav je indikován 
blokovacím kódem (b #)). V topných soustavách, 
kde je možné předejít malému průtoku, je možné 
nastavit bod modulace níže. Modul kotle se pak rychleji 
přizpůsobuje požadavku na malý výkon. 
Nastavení z výroby vyhoví převážně ve všech situacích. 
Parametr měňte pouze v případě, že je to opravdu 
nutné. 
 
13.2.12 Minimální tlak vody (I) 
Nastavovací mód, parametr I, nastavení 0 až 6bar. 
Nastavení má smysl pouze v případě, že je použito čidlo 
tlaku vody (zvl. příslušenství). Při dosažení minimálního 
tlaku vody je modul vypnut (blokovací kód b ^@). Po 
obnovení tlaku vody je blokování funkce modulu 
automaticky zrušeno. 
 
13.2.13 Namapování příslušenství (J)  
Nastavovací mód, parametr J, nastavení 0 až 15. 
Nastavení je nutné provést po instalaci zvláštního 
příslušenství podle Tab. 20. Elektronika řízení kotle 
může podle zadání tohoto parametru nainstalované 
příslušenství identifikovat a přizpůsobit adekvátně 
průběh řízení činnosti modulu. Zde je možné nastavit 
také způsob zpětného hlášení stavu kotle analogovým 
napětím (v % výkonu nebo v °C natápěcí teploty), pokud 
je zpětné hlášení využito. V Tab. 20 je uveden přehled 
hodnot, které odpovídají danému příslušenství. Pokud je 
nainstalováno více příslušenství, zadá se jako hodnota 
parametru J součet všech odpovídajících hodnot.

 
Příslušenství Hodnota Připočteno
Čidlo tlaku vody 1  

Analogový výstup:  Výkon (%) 

 Teplota (°C) 

0 

4 
 

Kontrola těsnosti plynu VPS 8  

Celkem parametr J: … 
Tab. 20 Hodnoty pro zvl. příslušenství 
 
Příklady: 
- Parametr J je z výroby nastaven na 0: standardně je 

analogovým signálem hlášen výkon kotle v %. 
- Je namontováno příslušenství čidlo tlaku vody 

(hodnota 1) a kontrola těsnosti plynu VPS (hodnota 8): 
parametr J je nutno natavit na: 09. 

 
13.2.14  Otáčky nízkého výkonu při dvoustupňovém 

řízení modulu kotle (L) 
Nastavovací mód, parametr L, nastavení 10 až 60 (x 
100) ot./min. Nastavení je vhodné pouze při 
dvoustupňovém způsobu řízení modulu kotle (parametr 
A = 21). 
 
13.2.15 Typ kotle (P) 
Parametr P se objeví na displeji po instalaci nové 
elektroniky řízení kotle. Po zapnutí se objeví hodnota P 
05. Následně je nutné hodnotu upravit podle typu 
kotle, do kterého je elektronika nainstalována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  14 PORUCHY   
 

g POZOR!!  
Pokyny v tomto oddíle platí pro každý modul kotle. 
 
14.1 Obecně 
Pokud nelze modul uvést do provozu, zkontrolujte 
nejprve následující: 

- Je přítomné napětí 230 Voltů? 
- Je aktivní požadavek na teplo? 
- Je řízení kotle (parametr 3) správně nastavené?  

(viz oddíl13.1.3). 
Pokud jsou výše uvedené podmínky zkontrolovány a 
modul stále nelze uvést do provozu, jedná se o poruchu. 
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Při poruchovém stavu blikají oba displeje Code a t. 
Výjimkou je kód F 03 (nebliká). 
 

g POZOR!! 
Před stlačením tlačítka Reset si zaznamenejte 
poruchový kód. Poruchový kód je nutný pro následnou 
identifikaci závady. Význam poruchových kódů je 
uveden v Tab. 22. 
 

i Upozornění:  
Mimo poruchové stavy (odstavení z provozu) jsou ještě 
indikovány blokační kódy (viz oddíl 12.4). V tomto 
případě se nejedná o poruchu a blikají pouze obě tečky 
na displeji t a na displeji Code je zobrazen kód b. 
Blokační kód ukazuje na problém v hydraulice topné 
soustavy nebo na špatně nastavený některý parametr. 
 
14.2 Poruchový mód (1 [[) (servisní úroveň) 
Posledně nastalá porucha na modulu kotle s provozním 
kódem a přináležejícími provozními hodnotami je 
uložena do paměti mikroprocesoru a může být 
v poruchovém módu zobrazena následujícím způsobem: 

- Zadejte servisní kód c 12 (viz oddíl13.2). 
- Stlačte několikrát tlačítko m ,až bude na displeji Code 

kód 1 (číslo bliká). 
- Pomocí tlačítka s zvolte požadovaný parametr. 

 
Code t Popis 

1 37 Poruchový kód (viz Tab.22) 

2 03 Provozní kód při poruše (oddíl12.1) 

3 53 Natápěcí teplota při poruše 

4 40 Vratná teplota při poruše  

5 58 Teplota spalin při poruše  

6 63 Teplota výměníku při poruše 

7 8 00 Doba od poruchy (pouze přes SW Recom) 

9 18 Ionizační proud (analog) 

a 11 Provozní hodiny (ve statisících a 
desetitisících) 

b 80 Provozní hodiny (v tisících a stovkách) 

c 26 Provozní hodiny (v desítkách a jednotkách)

d 26 Otáčky ventilátoru při poruše (v tisících a 
stovkách) 

e 67 Otáčky ventilátoru při poruše (v desítkách a 
jednotkách) 

Tab. 21 Poruchový mód – servisní úroveň 
 
Uvedený příklad: 
Došlo k poruše čidla vratné teploty (= poruchový kód 
37), při zapáleném hořáku (= provozní kód 03) a 
natápěcí teplotě 53°C, vratné teplotě 40°C a teplotě 
spalin 58°C. 
Teplota výměníku byla 63°C, ionizační proud 1,8 µA, 
modul kotle měl 118026 provozních hodin a otáčky 
ventilátoru byly 2667 ot./min. 
Dobu od začátku poruchy je možno odečíst pouze 
pomocí PC a software. 
 
14.3  Ochlazovací mód 
Tento mód umožňuje zkracovat efektivně dobu při 
údržbě hořáku a/nebo výměníku. V tomto módu se 
ventilátor točí na maximální otáčky po dobu 2 minut. 
Tím dojde k rychlému ochlazení modulu kotle, 
přitom modul nereaguje na požadavek tepla. 
 

g POZOR!!  
Ochlazovací mód lze aktivovat pouze v případě, že na 
modul není požadavek tepla. Aktivní mód je indikován 
na displeji kódem c[l. 
 
Ochlazovací mód aktivujete současným stlačením 
tlačítek s a [+] (v normálním provozním stavu bez 
požadavku na teplo). Současným stlačením tlačítek [+] 
a [-] je možné mód okamžitě zrušit. 
 
14.4 Přehled poruch modulu (odstavení z provozu) 
Při identifikaci poruch věnujte pozornost případným 
tečkám na displeji ()0 = 100, )1 = 101 a )2 = 
102, viz oddíl 11.3). 
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Porucha Popis Příčina / Kontrola 

00 
Nepravé hoření, nevyhodnotitelný 
ionizační proud 

Hořák žhne z důvodu vysokého procentuálního obsahu CO2 ve spalinách. 
Zkontrolujte zapalovací/ionizační elektrodu (mezera musí být velká 3 až 4 mm).
Plynový ventil netěsní nebo zůstává otevřený. 

01 Zkrat v okruhu 24V 
Zkontrolujte: 
- propojení k čidlům 
- propojení k plynovému ventilu 

02 
Plamen nezapálí, nebo není 
indikován ionizační proud 
(po 5 pokusech o start) 

a. Zapalovací jiskra nepřeskakuje. Zkontrolujte:  
- připojení zapalovacího kabelu a elektrody  
- izolaci zapalovacího kabelu a elektrody  
- izolaci mezi VN konektorem a zemí  
- odstup elektrod; má být 3 až 4 mm 
- stav povrchu hořáku (zkrat ocelové vlny na elektrodu), zemnění. 
 
b. Nedostatečná jiskra, nezapálení plamene. Zkontrolujte: 
- jestli se otevírá plynový ventil 
- správný vstupní tlak plynu (18 - 30 mbar) 
- zda je odvzdušněné plynové potrubí 
- zda má plynový ventil při zapalování napětí a otevře se 
- zda je zapalovací elektroda čistá a správně namontovaná 
- zda není ucpané plynové potrubí / chyba montáže (ucpání) přívodu  
  vzduchu nebo odvodu spalin 
- zda je správně nastaven poměr vzduch / plyn 
 
c.  Plamen zapálí, není dostatečná ionizace (< 2 µA). Zkontrolujte: 
- stav ionizační elektrody a zemnění 
- svod v připojení čidel teplot 

03 Vadný plynový ventil 
Elektronika nenašla plynový ventil. Zkontrolujte: 
- správné elektrické připojení plynového ventilu 
- nezávadnost plynového ventilu (spálená cívka/zkrat) 

F03 
(nebliká) Pojistka 3 je vadná Vyměňte pojistku č.3. 

04 Trvalé odstavení z provozu 
V průběhu odstavení kotle z provozu došlo k výpadku napájení. Resetujte 
modul (převážně se objeví původní porucha). 

05 Externí příčiny 
Zkontrolujte nejdříve nezávadnost elektroniky kotle případně odstraňte el.mag. 
rušení; pokud porucha trvá, vyměňte elektroniku kotle.  

06 Porucha na vstupu, zkrat mezi čidly Zkontrolujte elektrické zapojení teplotních čidel. Pokud porucha trvá, vyměňte 
elektroniku řízení. Při přetrvávající poruše je možné elektromagnetické rušení.

07 Porucha relé plynového ventilu Vadný nebo nepřipojený plynový ventil. 

08 Čidlo tlaku vzduchu nedosáhne 
kontrolní úrovně 

Zkontrolujte: 
- přívod vzduchu a odvod spalin (ucpání) 
- správnost připojení a montáže čidla tlaku vzduchu 
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11 Porucha vnitřní komunikační 
sběrnice (I2C-Bus) při čtení EPROM 

Zkontrolujte: 
- zkrat nebo vlhkost na plochém kabelu desky displeje nebo displeji 
- možné externí elektromagnetické rušení 

12 Aktivní vstup odstavení z provozu 
Aktivní externí jistící prvek připojený na svorky 1 a 2 svorkovnice X29 nebo je 
z těchto svorek odstraněna propojka. 
Vadná pojistka F3 elektroniky řízení. 

17 Kontrola plynového ventilu Vadný plynový ventil nebo nepřipojený ventil. 

18 Příliš vysoká natápěcí teplota 

Zkontrolujte: 
- průtok vody kotlem 
- dobré odvzdušnění kotle a topné soustavy 
- správnou funkci teplotních senzorů a tlak vody v systému 

20 Příliš vysoké otáčky ventilátoru 

Zkontrolujte: 
- nastavené parametry 
- případnou závadu na kabelu k ventilátoru nebo vadný kontakt 
Pokud závada trvá, může být vadný ventilátor nebo elektronika řízení kotle. 

28 Nefunkční ventilátor 
- vadný ventilátor 
- zkorodovaný kabel nebo konektor a chybí napájecí nebo řídící napětí 

29 Trvalý chod ventilátoru nebo vadné 
snímání 

- kontrolujte zapojení konektorů ventilátoru, na ventilátoru i elektronice řízení. 
- vadná elektronika ventilátoru 
- velký komínový tah (termický tah odvodu spalin) 

30 Překročená maximální teplota 
Zkontrolujte: 
- dostatečný průtok kotlem 
- dobré odvzdušnění topné soustavy a tlak vody v systému 

31 Vadné čidlo teploty Zkrat čidla natápěcí teploty 

32 Vadné čidlo teploty Zkrat čidla vratné teploty 

35 Vadné čidlo teploty Zkrat čidla teploty spalin 

36 Vadné čidlo teploty Nepřipojené nebo vadné čidlo natápěcí teploty 

37 Vadné čidlo teploty Nepřipojené nebo vadné čidlo vratné teploty 

38 Zkrat čidla tlaku vzduchu 
- zkontrolujte elektrické připojení čidla tlaku vzduchu 
- vadné nebo nepřipojené čidlo tlaku vzduchu 

39 Čidlo vzduchu nespíná 
- zkontrolujte zkrat na připojení čidla tlaku vzduchu 
- vadné čidlo tlaku vzduchu 

40 Vadné čidlo teploty Nepřipojené nebo vadné čidlo teploty spalin 

43 Jeden nebo více nastavených 
parametrů jsou mimo rozsah. Vadně zadané parametry do paměti elektroniky kotle. 

45 Zkrat čidla tlaku vody 
- zkontrolujte elektrické připojení čidla tlaku vody případně na zkrat 
- vadné čidlo tlaku vody 

46 Nepřipojené čidlo tlaku vody 
- zkontrolujte elektrické připojení čidla tlaku vody 
- vadné nebo nepřipojené čidlo tlaku vody 
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52 Překročena maximální teplota. Zkontrolujte čistotu výměníku a průchodnost odvodu spalin. 

61 Čidlo tlaku vzduchu zůstává sepnuté 

Zkontrolujte: 
- vadné čidlo tlaku vzduchu. 
- zkrat v elektrickém připojení čidla vzduchu 
- velký termický tah v odvodu spalin 

77 

Výpadek ionizačního proudu 
v průběhu hoření 
(po 4 pokusech o start při 1 
požadavku na teplo) 

Zkontrolujte: 
- kotel nenasává zpět spaliny (netěsný odvod spalin) 
- ucpaný odvod spalin / přívod vzduchu 
- správné nastavení CO2

- nastavení tlaku plynu v celém rozsahu modulace 

83 Teplota výměníku je příliš vysoká 

Zkontrolujte: 
- funkci oběhového čerpadla 
- dostatečný průtok výměníkem modulu kotle 
- tlak vody je vyšší než 0,8 bar 

89 Netěsnost plynu VA1 (příslušenství) Kontrola těsnosti plynu VPS zjistila netěsnost. Zkontrolujte netěsnosti do 
okolního prostředí, případně vyměňte plynový ventil. 

90 Netěsnost plynu VA2 (příslušenství) Kontrola těsnosti plynu VPS zjistila netěsnost. Zkontrolujte netěsnosti do 
okolního prostředí, případně vyměňte plynový ventil. 

91 Chyba – čidlo tlaku vzduchu 

Porucha čidla tlaku plynu při provětrávání (po 4 pokusech o start). 
Zkontrolujte:: 
- vadné čidlo tlaku vzduchu 
- zkrat elektrického připojení čidla 
- příliš velký termický tah v odvodu spalin 

94 Teplota výměníku je větší než 
natápěcí teplota + hystereze 

Zkontrolujte: 
- funkci oběhového čerpadla 
- dostatečný průtok výměníkem modulu kotle 
- tlak vody je vyšší než 0,8 bar 

95 Vadné čidlo teploty Zkrat čidla teploty výměníku. 
96 Vadné čidlo teploty Čidlo teploty výměníku je nepřipojené nebo vadné 

97 Teplota výměníku je příliš vysoká 

Zkontrolujte: 
- funkci oběhového čerpadla 
- dostatečný průtok výměníkem modulu kotle 
- tlak vody je vyšší než 0,8 bar 

Ostatní 
kódy Porucha elektroniky řízení 

Pokud je indikován na displeji jiný kód než v této tabulce, postupujte 
následovně: Stlačte 1x tlačítko Reset 
Zkontrolujte elektrické zapojení kotle, odstraňte případné zkraty. Pokud se 
objeví znovu stejný kód poruchy, kontaktujte naše technické oddělení nebo 
dodavatele. 

Tab. 22 Poruchové kódy modulu kotle 
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  15 PŘEDPISY PRO ÚDRŽBU   
 
15.1 Obecně 

45

Kotel Remeha Gas 610 ECO nevyžaduje při správném 
seřízení téměř žádnou údržbu. Pro optimální funkci je 
nutná pravidelná údržba a čištění kotle 1x za rok. 
 
15.2 Prohlídka 
Každoroční prohlídka kotle Remeha Gas 610 ECO 
zahrnuje: 

- Kontrolu spalování modulu kotle 
- Kontrola výměníku 
- Čištění jímky kondenzátu 
- Čištění sifonu odvodu kondenzátu 
- Kontrola vzduchové skříně a vstupní mřížky 
- Kontrola zapalovací elektrody 
- Kontrola těsnosti (voda, plyn, spaliny) 
- Kontrola tlaku vody 
- Případně kontrola a vyčištění neutralizátoru 

 
15.3 Ochlazovací mód 
Tento mód umožňuje rychlejší provedení údržby 
hořáku a/nebo výměníku. V tomto módu běží ventilátor 
nepřetržitě 2 minuty na maximální otáčky. Tím je 
výměník rychleji ochlazen, přitom modul nereaguje na 
požadavek tepla. 
 

g POZOR!!  
Mód lze aktivovat jen, pokud není současně požadavek 
na teplo. 
 
Mód je indikován na displeji kódem c[l . 
 
Mód lze aktivovat současným stlačením tlačítek s a 
[+] (v normálním provozním stavu, a pokud není 
současně požadováno teplo). Současným stlačením 
tlačítek [+] a [-] lze mód ukončit. 
 
15.3.1  Kontrola spalování – každý modul 
Kontrola spalování se provádí měřením objemu O2/CO2 
ve spalinách a měřením tlaku plynu na plynovém 
ventilu (viz oddíl 10.1). Pokud se objem O2/CO2 ve 
spalinách liší od hodnot uvedených v Tab. 10, je nutné 
správné nastavení podle Obr. 19. 
Pokyny od bodu 17b je nutné opakovat tak dlouho, až 
naměřené hodnoty odpovídají údajům v Tab. 10. 
 
15.3.2  Kontrola výměníku 

- Na každém modulu odmontujte kontrolní víko. 
- Víko sejměte. 

 

 

g POZOR!!  
Těsnění mezi kontrolním víkem a výměníkem může být 
přilepeno. Těsnění nepoškoďte. Poškozené nebo tvrdé 
těsnění musí být vždy vyměněno za nové. 
 

- Pokud je výměník znečištěn, je nutné ho vyčistit 
speciálním čistícím nožem (Příslušenství) 
v horizontálním i diagonálním směru, případně 
vypláchnout vodou. 

 
15.3.3  Čištění jímky kondenzátu 
U každého modulu je nutné vyčistit jímku kondenzátu. 
Otevřete kontrolní víko a jímku vypláchněte vodou. 
 
15.3.4  Čištění sifonu 
Odmontujte sifon kondenzátu a vyčistěte ho. Sifon 
naplňte vodou a opět ho namontujte. 
 
15.3.5  Kontrola vzduchové skříně a vstupní mřížky 
Vzduchová skříň je na vstupu vybavena mřížkou. 
Zkontrolujte čistotu mřížky. Při napojeném přívodu 
vzduchu je nutné nejprve povolit spony pod opláštěním 
kotle, případně kontrolovat pomocí zrcátka. Ze strany 
ventilátoru je vzduchová skříň vybavena kontrolním 
průzorem. Tak je možné kontrolovat vzduchovou skříň 
pomocí lampičky na zanesení. Pokud je skříň 
znečištěna, musí se demontovat a vyfoukat čistým 
vzduchem. Při demontáži skříně je nutné také 
demontovat a vyčistit vzduchem: 

- Zpětnou klapku 
- Venturiho trubici 
- Ventilátor 
 

g POZOR!!  
Přesvědčte se, že vyvažovací svorky na kole ventilátoru 
zůstali na svých místech! 

- Směšovací koleno 
 

g POZOR!!  
Těsnění mezi kolenem a hořákem může být přilepeno. 
Těsnění nepoškoďte. Poškozené nebo tvrdé těsnění 
musí být vždy vyměněno za nové. 

- Hořák 
 

g POZOR!!  
Hořák čistěte opatrně vzduchem (tlak mezi 2 až 5 bary, 
trysku držet ve vzdálenosti 1 cm nad povrchem hořáku).  
Díly namontujte opět v obráceném pořadí zpět. 
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g POZOR!!  
Kabely se nesmí dotýkat žádného horkého místa na 
kotli. 
 
15.3.6 Nastavení zapalovací elektrody 
Zkontrolujte nastavení elektrod, odstup elektrod musí být 
3 mm (viz Obr. 24). Pokud je to nutné, elektrodu a 
těsnění vyměňte. 
 

 
Obr 24 Zapalovací elektroda 
 
15.3.7  Kontrola plynového filtru 
Změřte rozdíl tlaků ∆P mezi dvěma měřícími body (Pi a 
Pu viz Obr. 25). 

- ∆P vyšší než 10 mbar : vyměňte filtr 
- ∆P mezi 6 až 10 mbar: změřte tlak Pu, pokud je 

menší než 18 mbar, filtr vyměňte 
- ∆P  menší než 6 mbar: filtr je v pořádku 

 

 
Obr. 25 Plynový filtr a měřící body 

15.3.8  Kontrola tlaku vody 
Tlak vody v kotli (systému) musí být minimálně 0,8 bar. 
Tlak vody závisí na výšce topného systému nad 
modulem kotle (statický tlak, 1 bar = 10 m vodního 
sloupce). Topný systém je doporučeno plnit na statický 
tlak zvýšený o 0,8 bar, přitom platí, že maximální tlak 
nesmí být vyšší než 6. 
Pokud je montováno čidlo tlaku vody (zvl. příslušenství) 
musí být max. tlak 4 bary a čidlo je z výroby nastaveno 
na blokaci funkce modulu při tlaku menším než 0,8 bar, 
blokační kód b^@. 
 
15.3.9  Kontrola těsnosti 
Proveďte vizuální kontrolu těsnosti vodní části. 
Kontrolujte těsnost odvodu spalin elektronickým čidlem 
nebo zrcátkem (mlží se). Zkontrolujte těsnost 
plynovodních částí pomocí pěnotvorného prostředku 
nebo elektronického čidla. 
 
15.3.10 Funkční kontrola neutralizátoru 
Neutralizátor vypláchněte pečlivě vodou. Zkontrolujte 
naplnění neutralizátoru granulemi, případně jej dosypte 
k plnící značce. Zkontrolujte pH vytékající vody 
z neutralizátoru indikačními papírky Hodnota pH musí 
být mezi 7 až 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  16 PŘÍLOHY  
 
16.1 Obslužné menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26 Schéma obslužného menu modulu kotle 
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16.2 Blokační kódy modulu kotle 
 

Kód Popis Příčina / Kontrola 

b )* 
Malý průtok vzduchu při provětrávání. 
Po 5 opakovaných startech (6 startů celkem) je kotel přepnut do 
poruchového stavu s kódem 08 (viz oddíl 14.4). 

Zkontrolujte průchodnost a správnost 
montáže přívodu vzduchu nebo odvodu 
spalin, funkci čidla vzduchu a jeho zapojení. 
Zkontrolujte čistotu sifonu a činnost 
komínové klapky. 

b @$ 

Vratná teplota je více než 10 minut minimálně o 2°C vyšší než 
natápěcí teplota (přitom modul pracuje na minimální výkon), např. 
83°C, pokud je natápěcí teplota 80°C.  
Blokace je zrušena, pokud vratná teplota klesne pod hodnotu 
natápěcí teplota + 3°C nebo níže. 

Záměna čidla natápěcí a vratné teploty. 
Záměna vývodů natápěcí a vratné větve. 

b @% 

Příliš velká rychlost nárůstu natápěcí teploty. Následuje prodleva 10 
minut. 
Po pěti nových pokusech o start při trvajícím požadavku na teplo je 
další blokace uložena jako porucha do paměti poruch. Modul kotle 
nepřechází do poruchového stavu. 

Zkontrolujte funkci oběhového čerpadla, 
průtok výměníkem a tlak vody v systému. 

b @^ 
Blokováním čidla tlaku plynu LD (příslušenství). Čidlo tlaku plynu 
signalizuje nízký vstupní tlak plynu. Následuje prodleva 10 minut. Po 
zvýšení tlaku plynu modul kotle pokračuje normálně v provozu. 

Kontrola plynového potrubí (plně otevřený 
plynový ventil) 
Správné nastavení čidla a zapojení. 

b @8 Ventilátor nepracuje 
Vadný ventilátor 
Zkorodovaný propojovací kabel nebo 
konektor, chybí napětí nebo řídící signál. 

b @9 Ventilátor se stále točí nebo vadná indikace 

Zkontrolujte konektor ventilátoru na straně 
ventilátoru i automatiky. 
Vadná elektronika ventilátoru. 
Velký přirozený tah komína. 

b #) 

Překročený maximální rozdíl mezi natápěcí a vratnou teplotou. 
Následuje prodleva 150 vteřin. Po 20 po sobě následujících 
blokacích při trvalém požadavku na teplo je kód s ostatními daty 
uložen do paměti poruch. Modul kotle nepřechází do poruchového 
stavu. 

Zkontrolujte funkci oběhového čerpadla, 
průtok výměníkem a tlak vody v systému. 

b 38 Zkrat čidla tlaku vzduchu, po 4 nových pokusech o start přechází 
blokace do poruchového stavu. 

Zkontrolujte elektrické připojení čidla tlaku 
vzduchu. 
Vadné nebo nepřipojené čidlo vzduchu. 

b 39 Čidlo vzduchu nespíná, po 4 nových pokusech o start přechází 
blokace do poruchového stavu. 

Zkontrolujte elektrické připojení čidla tlaku 
vzduchu (možný zkrat). 
Vadné nebo nepřipojené čidlo vzduchu. 

b $# Jeden nebo několik nastavovacích parametrů je mimo rozsah. Vadně zadané parametry. 

b $5 Zkrat čidla tlaku vody 
Zkontrolujte elektrické připojení čidla tlaku 
vody na zkrat. 
Čidlo tlaku vody je vadné. 

b $6 Čidlo tlaku vody nespíná 
Zkontrolujte elektrické připojení čidla tlaku 
vody. 
Čidlo tlaku vody je vadné nebo nepřipojené.

b %@ 

Překročena maximální teplota spalin. 
Modul kotle se vypne na 150 vteřin a následně znovu nastartuje. 
Pokud teplota spalin překročí maximální hodnotu o 5°C, přechází 
modul do poruchového stavu (poruchový kód 52, viz oddíl14.4). 

Zkontrolujte: 
  nastavenou maximální teplotu spalin 
  nastavení spalování modulu kotle 
  čistotu výměníku a hořáku 
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b 61 Čidlo tlaku vzduchu nerozpíná 
Čidlo tlaku vzduchu je vadné 
Zkrat v el. zapojení čidla. 
Extrémní přirozený tah komína. 

b ^@ 
Blokace čidlem tlaku vody (příslušenství). Čidlo signalizuje nízký tlak 
vody. Po zvýšení tlaku vody modul kotle pokračuje normálně v 
provozu. 

Zkontrolujte tlak vody (> 0,8 bar) 
Vadné čidlo nebo zapojení 
Čidlo připojeno, ale neaktivováno. 

b 88 Přerušený okruh vstupu externí blokační smyčky Kontrola externích jistících prvků 

b ($ 

Překročený maximální rozdíl mezi teplotou bloku výměníku a 
natápěcí teplotou. Následuje prodleva 10 minut. 
Po 5 nových startech při trvání požadavku tepla je další blokace 
uložena do paměti poruch. Modul kotle nepřechází do poruchového 
stavu. 

Kontrola průtočného množství vody 
Kontrola čerpadel 
Kontrola třícestného ventilu 

b (( Rozpojený provozní vstup (viz oddíl 8.7.3) 

Nepřipojený koncový kontakt na uzavíracím 
ventilu.  
Odstraněná propojka v provozním vstupu, 
pokud je tento vstup nepoužíván. 

Tab. 23 Blokační kódy 
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