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1. Prevádzkové inštrukcie
1.1 Úvod

Vážený zákazník, 
BlueHelix MAXIMA je vysokoúčinný kondenzačný premix kotol s nízkymi emisiami 
s výmenníkom tepla z nerezovej ocele s použitím zemného plynu (G20), skvapalneného plynu 
(G30-G31) alebo propán-vzduchu (G230) a vybavené mikroprocesorovým riadiacim systémom.
Jednotka s uzatvorenou komorou je vhodná na inštaláciu vo vnútri alebo vonku na čiastočne 
chránenom mieste (podľa EN 15502) s teplotami do -5 ° C.

1.2 Riadiaci panel

fig. 1-

1. Užívateľské menu
2. Stav pripojenia
3. Stav tlaku
4. Systémový tlak
5. Režim ECO zapnutý / vypnutý
6. Dátum a čas
7. Plameň je prítomný v režime TÚV
8. Plameň je prítomný v režime vykurovania
9. Teplota TÚV
10. Teplota ohrevu
11. Zvýšte teplotu TÚV
12. Zvýšte teplotu ohrevu UK
13. Znížte teplotu TÚV
14. Znížte teplotu ohrevu UK
15. Výber zapnutia / vypnutia TUV
16. Výber zapnutia / vypnutia vykurovania
17. Pomoc

Status plameňa (displej)

A žiadny plameň
B plameň aktívny
C kotol v poruche alebo neúspešné zapálenie
D kalibrácia v procese

Bar
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1.3 Pripojenie na elektrickú sieť, vypnutie a zapnutie kotla

Kotol bez elektrického napájania

A
Aby sa zabránilo škodám spôsobeným zamrznutím počas dlhých zim-ných období 
nečinnosti, odporúča sa vypustiť všetku vodu z kotla.

• Počas prvých 5 sekúnd sa v dolnej časti obrazovky zobrazí obrazovka s verziami firmvéru 
PCB. 

• Nasledujúcich 300 sekúnd sa na obrazovke zobrazuje priebeh cyklu odvzdušňovania (FH)
vykurovacieho systému.

• Na konci procesu odvzdušňovania skontrolujte, či je plynový ventil pred kotlom otvorený.

Aby ste zabránili cyklusu FH, stlačte a podržte stlačené slovo „BLUEHELIX MAXIMA“ (asi 10 
sekúnd), kým sa nezobrazí hlavná obrazovka.

Aktivácia prevádzkových režimov kotla

Kúrenie alebo TUV je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla ON / OFF (16 na obr. 1). 
Keď sú obe deaktivované (15 a 16 na obr. 1), kotol je vypnutý, ale stále je elektricky napájaný.
Aj pri deaktivovanom režime kúrenia/TUV zostáva funkcia protimrazovej ochrany stále aktívna.

B
Protimrazová ochrana nefunguje, keď je vypnuté napájanie alebo plyn do 

jednotky. Aby sa zabránilo škodám spôsobeným zamrznutím počas dlhých 

odstávok v zime, odporúča sa vypustiť všetku vodu z kotla, okruhu TÚV a 

vody z vykurovacieho systému; alebo vypustite iba okruh TÚV a do 

vykurovacieho systému doplňte vhodnú nemrznúcu zmes podľa predpisu v 

ods. 2.3.

1.4 Nastavenia

Aktivácia/Deaktivácia TUV

Tlačidlom “B” na obrázku 2 a 3 je možné aktivovať alebo deaktivovať TUV

Pozor deaktivácia TUV automaticky deaktivuje aj vykurovanie.

Obr. 2- TUV aktívna Obr. 3 - TUV neaktívna

32.5°
ON

B
OFFOFF

B

Kotol elektricky napájaný
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Aktivácia/deaktivácia vykurovania 

Obr. 4- Vykurovanie aktívne Obr. 5- Vykurovanie neaktívne

Nastavenie teploty TUV
Pomocou ikon TÚV (11 a 13 - obr. 6) upravte 
teplotu od min. od 35 ° C do max. 55 ° C.

Ak je odoberané málo vody alebo má 
vysokú teplotu na vstupe, môže sa výs-
tupná teplota TÚV líšiť od nastavenej 
teploty.

Obr. 6- Nastavenie TUV

Nastavenie teploty vykurovania
Pomocou tlačidiel vykurovania (12 a 14 - 
obr. 7) nastavte teplotu od min. od 20 ° C 
do max. 80 ° C.

Obr. 7- Nastavenie vykurovania

Nastavenie teploty miestnosti (ROMEO/CONNECT)

Pomocou diaľkového ovládača nastavte požadovanú teplotu v miestnostiach. Kotol nastaví 
systém na prívod vody podľa požadovanej teploty miestnosti. Ak chcete pracovať so diaľkovým
ovládaním (ROMEO,CONENCT), pozrite si príslušné pokyny manuálu.

ECO / COMFORT režim

Režim ECO minimalizuje spotrebu energie, ale môže trvať dlhšie, kým TÚV dosiahne 
požadovanú teplotu.
Pri deaktivovanom režime ECO sa udržuje teplota vody vo vnútri kotla, čo zaisťuje okamžitú 
dostupnosť teplej vody - režim COMFORT.

28.5°
ON

A
5.0°

OFF

A

32.5°
ON(13) (11)

28.5°
ON(14) (12)

Tlačidlom “A” na obrázku 4 a 5 je možné aktivovať alebo deaktivovať vykurovanie.
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Obnova hydraulického tlaku systému
Kotol poskytuje rôzne spôsoby obnovenia tlaku v hydraulickom systéme. Manuálne, vždy k 
dispozícii alebo poloautomaticky alebo automaticky v závislosti od hodnoty parametra P62.

Kontrola tlaku - "Pressure control" 
Pre prístup na obrazovku kontroly tlaku jednoducho stlačte hodnotu tlaku (4 - obr. 1) na hlavnej 
obrazovke.

Popis obrazovky - Kontrola tlaku

Obr. 8- Kontrola tlaku

Legend obr. 8
1 Naspäť
2     Indikátor statusu tlaku pozri tabuľku ->
3 Zóna prevádzkového tlaku kotla
4 Tlaková zóna je príliš vysoká (kotol je 

zablokovaný)
5 Aktuálny tlak
 6 Hodnota aktuálneho tlaku
7 Tlaková zóna je príliš nízka, prevádzka 

kotla je zablokovaná
8 Tlačidlo resetovania tlaku (povolené

v poloautomatickom režime)
9 Indikátor nominálneho tlaku

Bar

01 Mar 2020    14:36CONNECTED

1.2

32.5°
ON

28.5°
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Controllo pressione

RIPRISTINA

0

0.4

2.8

4.0Bar1.1

Pressione ottimale!

9

5

6

3

4

8

2

1

Ikona Chyb. kód Popis 

ČERVENÁ

F40 Tlak je príliš vysoký na prevádzku kotla

ŽLTÁ

F21 Tlak vyšší ako menovitá hodnota Ko-
tol pracuje na obmedzený výkon

ZELENÁ

ŽIADNA Tlak na nominálnej hodnote

ŽLTÁ

F20 Tlak nižší ako nominálna hodnota
Kotol pokračuje v normálnej činnosti

ČERVENÁ

F37 Tlak je príliš nízky pre prevádzku kotla
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Ručné nastavenie hydraulického tlaku v systéme

Plniaci tlak nameraný na ukazovateli kotlovej vody 
(detail 2 - obr. 9) pri studenom systéme musí byť 
približne 1,0 bar. Kotol sa zastaví, ak tlak v systéme 
klesne na hodnoty pod minimom. Vytiahnite plniaci 
gombík (podrobnosti 1 - obr. 9) a otáčaním proti smeru 
hodinových ručičiek ho vrátite na pôvodnú hodnotu. 
Vždy to zatvorte po doplnení.

Po obnovení tlaku v systéme kotol aktivuje 300-
sekundový cyklus odvzdušňovania identifikovaný na 
displeji s príslušnou postupnosťou obrazoviek.

Aby sa zabránilo odstaveniu kotla, odporúča sa 
pravidelne kontrolovať tlak na manometri so stu-
deným systémom. V prípade tlaku pod 0,8 baru je 
vhodné ho obnoviť.

fig. 9- Filling knob

Poloautomatické plnenie systému (P62 = 0)
V prípade indikácie názkeho tlaku na displeji vstúpte do ponuky “Kontroly tlaku”
(obr. 8) a zatlačte resetovacie tlačidlo (angl.."RESTORE”).
Systém aktivuje dopúšťanie vody solen. ventilo na nominálnu nast. hodnotu (P57) +0.4 bar.
Ak sa nominálny tlak nedosiahne v časovom limite (4 min), dôjde k odstaveniu (A23).

Automatické plnenie systému (P62 = 1)
Ak kotol zistí príliš nízky tlak v systéme, automaticky sa aktivuje plniaci ventil, až kým sa 
nedosiahne nominálna hodnota (P57) +0,4 bar.

Ak sa nominálny tlak nedosiahne v časovom limite (4 min), dôjde k odstaveniu (A23).

Vypúšťanie kotla / systému

Matica vypúšťacieho ventilu je umiestnená 
pod poistným ventilom vo vnútri kotla.
Ak chcete vypustiť systém, otočte krúžkom 
(ozn. 1 - obr. 10) v smere hodinových 
ručičiek, aby sa otvoril ventil. Nepoužívajte 
žiadne nástroje; používajte iba ruky.
Ak chcete vypustiť iba vodu z kotla, pred 
otočením krúžku najskôr zatvorte uzatvára-
cie ventily medzi systémom a kotlom.

Obr. 10-  Poistný ventil s vypúšťaním

��

�
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MENU NASTAVENÍ

Obr. 11- Manu nastavení

1  Späť na hlavnú obrazovku 
2   História porúch 
3   Počet porúch neprečítaných od posledného načítania
4   Aktivujte zámok obrazovky na čistenie skla
5   Aktuálny jazyk
6   Výber jazyka
7   Správa správania displeja
8   LED správa správania
9   Nastavte dátum a čas
10  Informácie o sonde a senzore
11  Reset kotla
12  Inštalačné menu

Jul 29 2020    14:36CONNECTED

Impostazioni

Storico anomalie 2

Display

Blocca schermo

LED

Data e ora

Lingua

Diagnostica impianto

Reset Caldaia

Menu Service

(1)

(2)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(3)

(5)

Legenda
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2  Riešenie problémov
Diagnostika

Počas prevádzky môže jednotka generovať dva typy porúch:
Typ F Indikujú prítomnosť dočasnej poruchy. Nie sú indikované, ale sú zaznamenané v histórii 

porúch v servisnom menu. Ak sa porucha typu F nevyrieši nezávisle podľa konkrétnych 
bezpečnostných kritérií, stane sa z nej chyba typu A.

Typ A Indikujú prítomnosť blokujúcej poruchy, ktorá si vyžaduje vyriešenie zásahu užívateľa
alebo servisného technika. Sú indikované rozsvietením červených LED diód, zobrazením 
konkrétneho okna na obrazovke a prítomnosťou červeného bodu na ikone hlavnej 
ponuky.

Odblokovanie kotla s chybou typu A.

Ak dôjde k poruche typu A, môže byť kotol odblokovaný dvoma spôsobmi:
1 - Dotknutím sa [RESET] sa zobrazí obrazovka podľa obr. 33. Potvrdíte RESET.
2 - Dotknite sa ikony hlavnej ponuky a potom [Reset kotla] - [Boiler reset] , keď sa zobrazí 

obrazovka podľa obr. 34 (ikona hlavnej ponuky s červenou bodkou).

1

Obr. 33

2

Obr. 34

Bar1.2

32.5°
ON

28.5°
ON

Bar
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14:09       01 Mar 2020
A01 / Mancata accensione del bruciatore

Bar
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Tabuľka porúch  

Tab. 8

Kód poruchy Porucha Možná príčina Možné riešenie

A01 Horák nezapáli

Nedodávaný plyn na ventil
Skontrolujte správny tlak regulátoru tlaku plynu 
a zavzdušnenie prívodných potrubí plynu

Chyba elektródy Skontrolujte kabeláž elektródy a či je bez 
akýkoľvek nánosov, vymeňte ju ak je to nut-
né

Poškodený plynový ventil Skontrolujte plyn. ventil alebo ho vymeňte

Nedostatočný tlak plynu Skontrolujte tlak plynu

Upchatý sifón / Odvod kondenzu Skontrolujte sifón/odvod a vyčistite ho

Zablokovaný dymovod 
(výfuk/nasávanie)

Skontrolujte a vyčistite komín

A02 Prítomný plameň bez zap-
nutého horáku

Chyba elektródy

Skontrolujte kabeláž 

Skontrolujte prevádzky - schopnosť elektródy 

Nesprávne uzemnenie 

Nesprávne uzemnenie kabeláže

Skontrolujte sifón a vyčistite hoCheck the trap 

Chyba elektroniky Skontrolujte / vymeňte elektroniku

A05 Chyba ventilátora

Nie je prítomné el. napájanie 
Skontrolujte 5 pinový konektor a kábel

Prerušený tachometrický signál

Poškodený ventilátor Skontrolujte ventilátor alebo ho vymeňte

A06 Žiadny plameň po za-
pálení

Chyba elektródy Skontrolujte správne umiestnenie elektródy 
alebo ju vymeňte

Nestabilný plameň Skontrolujte horák

Zablokovaný dymovod
(výfuk/nasávanie)

Skontrolujte a vyčistite komín

Upchatý sifón / Odvod kondenzu Skontrolujte sifón/odvod a vyčistite ho

F03
F15
F18
A07

Vysoká teplota spalín Čidlo detekuje vysokú 
teplotu spalín

Skontrolujte výmenník 

Skontrolujte čidlo spalín 

Skontrolujte parameter typu 

F04
A08

Zásah ochrany výmenníka 
pri vysokej teplote primáru

Poškodené čidlo UK 
alebo nesprávne umiestnené

Skontrolujte správne umiestnenie čidla a pre-
vádku čidla alebo ho vymeňte

Systém bez cirkulácie Skontrolujte čerpadlo / Systém

Vzduch v systéme Odvzdušnite kotol / systém

F16
A09

Zásah ochrany výmen-níka 
pri vysokej teplote primáru

Poškodené čidlo UK spiatočky
alebo nesprávne umiestnené

Skontrolujte správne umiestnenie čidla spia-
točky a prevádku čidla alebo ho vymeňte

Systém bez cirkulácie Skontrolujte čerpadlo / Systém

Vzduch v systéme Odvzdušnite kotol / systém

F19
A10 Chyba čidla prívodu do UK

Poškodené čidlo

Skontrolujte kabeláž alebo vymeňte čidloSkratovaná kabeláž

Odpojená kabeláž

F22
A11 Chyba čidla spiatočky z UK

Poškodené čidlo

Skontrolujte kabeláž alebo vymeňte čidloSkratovaná kabeláž

Odpojená kabeláž

F12 Chyba čidla TUV

Poškodené čidlo

Skontrolujte kabeláž alebo vymeňte čidloSkratovaná kabeláž

Odpojená kabeláž

F17
A13 Chyba čidla spalín

Poškodené čidlo

Skontrolujte kabeláž alebo vymeňte čidloSkratovaná kabeláž

Odpojená kabeláž
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A14 Bezpečnostný zásah spali-
nového čidla

Chyba F07 generovaná 3x za 
24 hod

Pozri chybu F03

A23
Optimálny tlak vody nebol 
dosiahnutý v predpokladanom 
čase

Problémy s dodávkou vody Skontrolujte pripojenie prívodu vody

Plniaci ventil je zablokovaný 
v zatvorenej polohe

Skontrolujte plniaci ventil a riadiace relé ventilu

A24 Tlak vody sa obnovil viac ako 
trikrát za 24 hodín

Vykurovací systém je netesný Skontrolujte tesnosť vykurovacieho systému

Poškodený výmenník TÚV Skontrolujte výmenník

A26 Nadmerný tlak vody viac 
ako 3-krát za hodinu

Tlak je príliš vysoký, expanzná nádo-

ba je prázdna alebo poškodená
Čiastočne vypustite systém alebo skontrolujte 
expanznú nádobu

Expanzná nádoba je 
prázdna alebo poškodená

Skontrolujte expanznú nádobu

F34 Napájanie pod 170V Chyba elektr. napájania Skontrolujte elektrické napájanie

F20
F37

Nesprávny tlak v sytéme
Nízky tlak Fill the system

Snímač tlaku poškodený
alebo odpojený

Skontrolujte snímač tlaku

F39 Chyba vonkajšieho čidla

Čidlo poškodené alebo v 
skrate

Skontrolujte kábel alebo vymeňte čidlo

Čildo odpojené po aktivácii 
kompenzačnej krivky

Napojte opäť čidlo alebo vypnite komp. krivku

F41 Aktivácia maximálnej 
DELTA T ochrany.

Poškodený snímač vykurovania
Skontrolujte správne umiestnenie a funkčnosť 
snímača vykurovania

Poškodený snímač spiatočky
Skontrolujte správne umiestnenie a funkčnosť 
snímača spiatočky

Žiadna cirkulácia vody v 
systéme

Skontrolujte obehové čerpadlo

Vzduch v systéme Odvzdušnite systém

F21
F40

Tlak vody v systéme je 
príliš vysoký

Tlak je príliš vysoký Čiastočne vypustite systém
expanznú nádobuPlniaci ventil je zablokovaný 

v otvorenej polohe
Skontrolujte plniaci ventil a riadiace relé ventilu

Expanzná nádoba je 
prázdna alebo poškodená

Skontrolujte expanznú nádobu

F36
A42

Aktivácia ochrany ovládania 
snímača

Poškodený alebo odpojený sní-
mač spiatočky alebo prívodu

Skontrolujte správne umiestnenie a funkčnosť 
snímača spiatočky alebo prívodu UK

Poškodený alebo odpojený 
snímač spiatočky

Skontrolujte správne umiestnenie a funkčnosť 
snímača spiatočky UK

F43 Zásah na ochranu výmen-
níka.

Žiadny systémový obeh vody UK Skontrolujte obehové čerpadlo

Vzduch v systéme Odvzdušnite systém

F47 Chyba snímača tlaku vody

Snímač tlaku vody odpojený Skontrolujte zapojenie snímača tlaku vody

Poškodený snímač tlaku vody Skontrolujte snímač tlaku vody

F51 Nízky tlak vody s parametrom 
b06 = 3

Tlak je príliš nízky Naplňte systém

Snímač tlaku vody je odpo-
jený alebo poškodený

Skontrolujte tlakový snímač tlaku vody UK

Nesprávny parameter Skontrolujte správne nastavenie parametra

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

Žiadna / zlá cirkulácia vody v 
systéme

Skontrolujte obehové čerpadlo

Vzduch v systéme Odvzdušnite systém

Nesprávny parameter Skontrolujte správne nastavenie parametra

Kód poruchy Porucha Možná príčina Možné riešenie
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F57 - A56

Chyba kalibrácie

Nesprávne parametre Skontrolujte parametre a vykonajte 100% 
kalibráciu

Elektróda je poškodená alebo 
nie je správne umiestnená.

Skontrolujte polohu elektródy, prípadne ju 
vymeňte. Po výmene opakujte 100% kalibráciu

Recirkulácia spalín vo vnútri 
kotla

Skontrolujte tesnosť dymovodu a tesnenie

Kalibračný postup nebol 
dokončený

Slabá cirkulácia primárneho 
okruhu alebo slabý rozptyl 
počas kalibrácie

Resetujte poruchu. Zapnite vodovodný kohútik a 
počkajte, kým plameň prestane blikať (asi 2 
minúty)

F58 - A61 Chyba elektroniky Interná chyba elektroniky
Skontrolujte uzemnenie. Skontrolu-
jte elektródu.
V prípade potreby vymeňte riadiacu 
jednotku.

A54 - A55 - A63 Chyba elektroniky Interná chyba elektroniky
Skúste na 10 sekúnd odpojiť napájanie kotla a 
podľa potreby vymeniť elektroniku.

F67 Servisný kľúč BCC je pripojený Načítavanie parametrov

F65 - A68 Chyba servisného kľúča BCC
Chyba pri načítaní súboru 
servisných kľúčov BCC

Postup načítania zopakujte do 5 minút od 
napájania kotla a v prípade potreby vymeňte 
servisný kľúč BCC

A62
Žiadna komunikácia medzi 
elektronikou a plynovým ven-
tilom

Controller not connected Connect the controller to the valve
Check the wiring

Valve damaged Replace the valve

A64
Bol prekročený maximálny počet 
po sebe nasledujúcich resetovaní

Bol prekročený maximálny počet 
po sebe nasledujúcich resetovaní

ypnite napájanie kotla na 60 sekúnd a potom 
znova zapnite kotol

F66 Firmvér sa nenačítal úspešne Znova načítajte firmvér alebo vymeňte elektroniku

Kód poruchy Porucha Možná príčina Možné riešenie
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3. Technické dáta a charakteritiky
3.1 Rozmery a pripojenia

7   Prívod plynu - Ø 3/4 ”
8   Výstup na teplú vodu - Ø 1/2 ”
9   Prívod studenej vody - Ø 1/2 ”
10  Prívod systému - Ø 3/4 ”
11 Spiatočka systému - Ø 3/4 ”
A6 Pripojenie na vypúšťanie kondenzátu

Obr. 35- Predný pohľad Obr. 36- Bočný pohľad

Obr. 37- Vrchný pohľad
Obr. 38- Spodný pohľad
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Kovová šablóna (kód 046049X0) a otvory v stene

Obr. 39

Obr. 40
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Papierová šablóna a otvory na stenu

Kotol je dodávaný s papierovou šablónou pre otvory v stene.

Obr. 41 - Papierová šablóna
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3.2 Všeobecný pohľad

3.3 Hydraulický okruh

Obr. 42- Všeobecný pohľad

14 Poistný ventil
16 Ventilátor
32 Obehové čerpadlo kúrenia
34 Snímač teploty kúrenia
36 Automatický odvzdušňovací ventil
42 Teplotná sonda TÚV
44 Plynový ventil
56 Expanzná nádoba
81 Ionizačná / zapaľovacia elektróda
95 Prepínací ventil
136 Prietokomer
186 Snímač spiatočky
191 Senzor teploty spalín
193 Sifón - odvod kondenzu
194 výmenník TÚV
196 Vaňa kondenzu
240 Elektromagnetický ventil plnenia systému
294 Senzor tlaku
350 Zostava ventilátora a horáka

Obr. 43- Hydraulický okruh
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8 Výstup teplej úžitkovej vody
9 Prívod studenej vody
10 Prívod UK
11 Spiatočka UK
14 Poistný ventil
32 Obehové čerpadlo kúrenia
34 Snímač teploty kúrenia
36 Automatický odvzdušňovací ventil
42 Teplotná sonda TÚV
56 Expanzná nádoba
74 Systémový plniaci ventil
95 Prepínací ventil
136 Prietokomer
186 Snímač spiatočky
193 Sifón - odvod kondenzu
194 výmenník TÚV
240 Elektromagnetický ventil plnenia systému
241 Automatický bypass (vo vnútri čerpadla)
294 Senzor tlaku
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3.4 Technické parametre 

CIEĽOVÉ KRAJINY

KATEGÓRIA PLYNU

l

l
ba

l

IT - SR - CZ - PL - RO

Max. vykurovacia kapacita
Min. vykurovacia kapacita
Max. výkon UK (80/60°C)
Min. výkon UK (80/60°C)

Max.výkon UK (50/30°C)

Min. výkon UK (50/30°C)

Max. vykurovacia kapacita TUV

Min. vykurovacia kapacita TUV

Max. výkon pri TUV

Min. výkon pri TUV

Účinnosť Pmax (80-60°C)

Účinnosť Pmin (80-60°C)

Účinnosť Pmax (50-30°C)

Účinnosť Pmin (50-30°C)

Účinnosť 30%

Tlak plynu G20

Max. prietok plynu G20

Min. prietok plynu G20

CO2 - G20

Tlak plynu G31

Max. prietok G31

Min. prietok G31

CO2 - G31

NOx emisná trieda

Max. prevádzkový tlak UK

Min. prevádzkový tlak UK

Max. nastaviteľná teplota do UK

Objem vody

Objem expanznej nádoby UK

Natlakovanie expanznej nádoby UK

Max. tlak TUV

Min. tlak TUV

Ohrev TUV Dt 25°C.

Ohrev TUV Dt 30°C

Objev vody TUV

Typ elektrickej ochrany

Elektrické napájanie

Elektrický príkon

Prázdna hmotnosť

Typ jednotky (kotla)

Inštalačný tlak dymovodu
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3.5 Diagramy

Výtlak obehového čerpadla

BLUEHELIX MAXIMA 24C a BLUEHELIX MAXIMA 28C

Obr. 44- Výtlak obehového čerpadla

BLUEHELIX MAXIMA 34C

Obr. 45- Výtlak obehového čerpadla

4.6 Elektrická schéma (obr. 46)
16    Ventilátor
32    Obehové čerpadlo
34    Čidlo teploty kúrenia
42    Čidlo TUV
44    Plynový ventil
81    Ionizačná / zapaľovacia elektróda
95    Prepínací ventil
136  Prietokomer

138 Externá sonda (voliteľné)
139 Diaľkové ovládanie / termostat 
186 Snímač spiatočky
191 Snímač teploty spalín 
240 Plnenie elektromagnetického ventilu
288 Protimrazová ochrana
294 Senzor tlaku
A - Prepínač ZAP / VYP (konfigurovateľný)
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Obr. 46- Elektrická schéma zapojenia

A
Pred pripojením izbového termostatu alebo

               diaľkového ovládania Romeo /CONNECT odstráňte premostenie 
na svorkovnici 5-6. Pre pripojenie viacerých zón systému riadeného 
termostatmi je potrebné použiť ovládanie Romea svorky 5-6 ako funkciu 
diaľkového ovládania kotla a je potrebné pripojiť zónový regulátor na svorky 1 -2.
VŠETKY KONTAKTY NA SVORKOVNICI SÚ BEZNAPäŤOVÉ.
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Prehlásenie o zhode

BLUEHELIX MAXIMA

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

Fabbricato in Italia - Fabricado en Italia - Fabricat în Italia

FERROLI SLOVAKIA
MSGO, s.r.o.

Jaseňova 7, 949 01 Nitra
Sklad: Dlhá 96/C, 949 01 Nitra ferroli@ferrolislovakia.sk
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