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Užitočný tepelný výkon
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Spotřeba elektrické energie

Další  položky

Užitečný tepelný výkon při jmenovitém tepelním výkone a vysokoteplotnom režime

Užitečný tepelný výkon při 30% menovitém tepelnom výkone a nízkoteplotním režimu

Užitečná účinnost při jmenovitém tepelném výkoně a vysokoteplotním režimu

Užitečná účinnost při 30% jmenovitém tepelném výkoně a nízkoteplotním režimu

Při maximální zátěži

Při  částečné zátěži

V pohotovostním režimu

Pohotovostní tepelní ztráty

Spotřeba zapalovací elektródy

Roční spotřeba energie

Emisie NOx
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1  Technické parametry kotle

Technické parametry Jedn. BLUEHELIX TECH RRT 24 C

PRODUCT CATION CODES 0T3D2BWA

COUNTRIES OF DNATION IT - ES - RO

GAS CATEGORY II2HM3+ (IT) - II2H3+ (ES) - II2H3B/P (RO)

Q

Min. heating capacity kW 5.0 Q

Max. Heat Output in heating (80/60°C) kW 24,0 P

Min. Heat Output in heating (80/60°C) kW 4.9 P

Max. Heat Output in heating (50/30°C) kW 26,0

Min. Heat Output in heating (50/30°C) kW 5.4

Max. heating capacity in DHW

Min. heating capacity in DHW

Max. Heat Output in DHW

Min. Heat Output in DHW

Efficiency Pmax (80-60°C) % 98.1

Efficiency Pmin (80-60°C) % 98,0

Efficiency Pmax (50-30°C) % 106.1

Efficiency Pmin (50-30°C) % 107.5

Efficiency 30% % 109.8

Gas supply pressure G20 mbar 20

Max. gas flow G20 m3/h 2.59

Min. m3/h 0.53

CO2 - G20 % 9 ±0.8

Gas supply pressure G31 mbar 37

Max. gas flow G31 kg/h 1.90

Min. gas flow G31 kg/h 0.39

CO2 - G31 % 10 ±0.8

NOx emissions class - 6 NOx

Max. working pressure in heating bar 3 PMS

Min. wsure in heating bar 0.8

Heating adjustment max. temperature °C 95 tmax

Heating went liters 2.9

Heating expansion vessel capacity liters 8

Heating expanse bar 0.8

DHW flow rate �t 25°C

DHW flow rate �t 30°C

Protection rating IP X5D

Power supply voltage V/Hz 230V/50Hz

Electrical power input W 70

Empty weight kg 28

Type of unit C13-C23-C33-C43-C53
C63-C83-B23-B33

PIN CE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD PRODUKTU

KRAJINA URČENA

TYP PLYNU

ČR

G20 / G31

Max. heatincapacity kW 24,5Max. tepelní kapacita

Min. tepelní kapacita

Max. tepelní výkon UK (80/60°C)

Min. tepelní výkon UK (80/60°C)

Max. tepelní výkon UK (50/30°C)

Min. tepelní výkon UK (50/30°C)

Účinnost  Pmax (80/60°C)

Účinnost  Pmin (80/60°C)

Účinnost  Pmax (50/30°C)

Účinnost  Pmin (50/30°C)

Účinnost  30%

Tlak přívodu plynu G20

Max. průtoku plynu G20

Min. průtok plynu G20

CO2  - G20

Tlak přívodu plynu G31

Max. průtoku plynu G31

Min. průtok plynu G31

CO2 - G31

Emisie NOx

Max. provozní tlak při UK

Min. provozní  tlak při UK

Max. nastavitelná teplota do UK

Objem vytápění  vody v kotli

Objem expanzní nádoby

Tlak v expanzní nádobě

Typ ochrany

Napájení

Příkon

Prázdná hmotnost

Typ kotle

BLUEHELIX TECH RRT 24 H



2CZ cod. 3541N250 - Rev. 02 - 11/2017

2    Technické data a charakteristiky

2.1  Rozměry a připojení

7  Připojení plynu - Ø 3/4”
209  Přívod do zásobníka TUV - Ø 3/4””
210 Zpátečka ze zásobníka TUV - Ø 3/4””
10 Přívod do UK - Ø 3/4”
11 Zpátečka z UK - Ø 3/4”
A6 Odvod kondenzu
231 Připojení vody - napouštění systému Ø 1/2”
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Kovová šablona (kód 046049X0) nad otvory do komína

Ø3/4 Ø1/2 Ø1/2 Ø1/2 Ø3/4

45 65 66 66 65 113

Ø110/120 mm
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Ø3/4 Ø1/2 Ø1/2 Ø1/2 Ø3/4

45 65 66 66 65 113
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2.2  Všeobecný nadhled
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2.2 Hydraulický okruh

Pojistný ventil
Ventilátor
Čerpadlo UK
Čidlo UK
Automatický odvzdušňovací ventil
Plynový ventil
Expanzní nádoba Zapalovací/Ion-
izační elektróda Trojcestný ventil
Snímač tlaku
Barometer
Snímač teploty zpátečky Snímač
teploty spalín
Sifón kondenzu
Kondenzační vana
Sestava hořáku a ventilátoru

Přívod do UK
Zpátoečka z UK
Pojistný ventil
Čerpadlo UK
Čidlo teploty UK
Automatický odvzdušňovací ventil
Čidlo teploty TUV
Expanzní nádoba
Plnící ventil
Trojcestný ventil
Snímač tlak
Průtokomer
Čidlo teploty zpátečky
Sifón kondenzu
Přívod do zásobníka TUV
Zpátečka ze zásobníka TUV
Automatický bypass (v čerpadlové skupině)

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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3   Provozní instrukce

3.1 Úvod

Vážený zákazníku,

BLUEHELIX TECH RRT 24 H je vysoko účinný nízko-emisní kondenzační kondenzační kotel s výměnníkem 
tepla z nerezové oceli s možností ohřevu TUV v externím zásobníku, s provozem  na zemní plyn nebo LPG a 
vybavený mikroprocesorem řídícího systému na optimální autoadaptívní spalování plynu.
Zařízení s uzavřenou komorou je určené na vnitřní  instaláci nebo venku na čistém chráněném místě (podle EN 15502) 
s teplotami do -5 ° C (-15 ° C s volitelnou nemrznoucí soupravou).

3.2 Riadiaci panel

Idikace během  provozu

Vytápění

Požadavek na vytápění (generovaná pokojovým termo-
statem, Romeom nebo kontaktem požadavku - přemostěný
kontakt svorky termostatu) -  na displeji se aktivuje radiátor.
Na displeji je zobrazená skutečná teplota vytápění
vody a během pohotovostního režimu (čas čekaní) se
zobrazí zpráva "d2".

Teplá voda

Požadavek na teplou vodu (vytvořená čerpáním horké vody
z vodovodní beterie) je indikované aktivácí baterie.
Na displeji je znázorněná aktuální teplota vody výstupní
teploty a během  pohotovostního režimu TÚV zpráva
"d1".
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Tlačítko teploty  TUV  +

Tlačítko teploty   TUV +

Tlačítko teploty UK     +

Tlačítko teploty UK  - 

Displej

Tlačítko Reset / Nastavení křivek

Tlačítko Leto/Zima, Eco/Comfort, Vypnutí - OFF

Indikace Eco / Comofort režimu

Indikace ohřevu TUV

Indikace letního režimu

Zobrazení hodnot (teploty, parametre, chybové hlášení..)

Bliká během  ochrany teploty výměnníka

Indikace režimu UK

Bliká při kalibrační funkci a při autodiagnostické fázy

Přeškrtnutý plamen - chybové hlášení - kotel nezapáli

Eviduje připojení externího čidla teploty

BLUEHELIX TECH RRT 24 H



6 CZ
cod. 3541N250 - Rev. 02 - 11/2017

Chyba

V případě poruchy (viz " Řešení problémů") se na displeji zobrazí chybový kód, nejdříve zobrazíní zprávy
"d3" nebo "d4".

.

3.3  Připojení k zdroju napájení, zapnutí a vypnutí

Kotel není napájen

Aby se zabránilo poškození způsobených zm-
razením během  dlouhého období v zimě bez 
bežného  provozu, doporučuje se  vypustit
všechnu vodu z kotle.

Kotel není  elektricky napájený

Kotol je elektricky napájaný

Zapnutiía vypnutí kotle

Pro zapnutí  zatlačte tlačitko OFF na jednu sekundu.

Pro vypnutí zatlačte tlačítkoo OFF více krát, pokud  se na displeji neobrazí pomlčky:

Zapnutí kotle - číslo softwaru   /   Předventil. - odvdušňování - FH s ventilátorem  /   Předventil. - odvdušňování - Fh bez ventil.    

A B C

Zapnite kotel.

A = Zimný režim
B = Letný režim
C = OFF (vypnutý)

• Během  prvních 5 sekund se na displeji zobrazí verze softvéru karty.
• Na nasledujících 20 sekund se na displeji zobrazí FH, který identifikuje cyklus odvzdušnění topného systému, 
  ventilátor běží.
• Během nasledujících 280 sekund (Fh) probíhá vypnutí ventilačního cyklu a pokračuje vypnutím ventilátora.
• Otevřete plynový ventil před kotlem
• Když zmizí zpráva Fh, kotel je připravený na automatický provoz vždy, když  je požadevek na tepou vodu
nebo při požadavku pokojového  termostatu.

BLUEHELIX TECH RRT 24 H



7CZ
cod. 3541N250 - Rev. 02 - 11/2017

Když  je kotel vypnutý, deska s obvodmi je stále
napájaná. Teplá voda a vykurovanie sú zakázané.
Systém protimrazové ochrany zůstáva je aktívní.Pokud  chcete 
zapnout  kotel, stlačte tlačítko zima / leto / vypnuté (OFF) dvakrát.

Kotel bude okamžitě připravený na vytápění  a ohřev teplé vody.

Systém protimrazové ochrany nefunguje, když  je napájení a / nebo plyn do jednotky vypnutý. 
Aby jste předešli poškození způsobené zmrazením během  dlouhých odstavení v zimě, doporučuje se
vypustit veškerou  vodu z kotle

UPOZORNĚNÍ -Pokud  se na displeji nezobrazí symbol slunka, ale jsou přítomné multifunkční čísla (hlavní
číslice), kotel je v režimu "Zima".

3.4   Užívatelské nastavení

Režim Zima / Leto

Nastavení teploty do topení

Pomocí  tlačítek UK +/-  nastavujete teplotu do systému
lod min. od 20 ° C do max. 80 ° C.

Zatlačte tlačitko Zima/Leto/Off, na displeji se zobrazí
sluníčko, kotel bude připravovat jen teplou vodu.
Protimrazová ochrana zůstává  aktívní.

Na reaktiváci zimního režimu zatlačte tlačítžlo Zima/
Leto/Off dvakrát. V zimním režimu se na displeji ne-
zobrazuje žádná ikona.

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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Nastavení teploty TUV

Pokud se odebírá málo vody a / nebo je 
vysoká vstupní teplota vody, přívod teploty 
TÚV
se může líšit od nastavené teploty.
(Rozdíl teplot může být  způsobený ucpaným
nebo zanešeným deskovým výměnníkem)

Nastavení teploty v místnosti (s volitelným prostorovým  termostatem)

Pomocí pokojového termostatu nastavte požadovanou teplotu v místnosti. pokud není nainstalovaný pokojový
termostat, kotel bude udržavat systém na požadovanou teplotu nastaveného systému.

Nastavení teploty v místnosti (s volitelným dálkovým ovládačem - ROMEO)

Pomocí dálkového ovládače nastavte požadovanou teplotu v místnostech. Kotel nastaví systém na přívod vody podle
požadované teploty místnosti. Pokud chcete pracovat s dálkovým ovládaním (ROMEO, podívejte se na  příslušné
pokyny manuálu.

Výběr ECO/COMFORT

Jednotka má funkci , která aktivuje nebo deaktivuje ohřev TUV. když  je aktivovaný režim COMFORT, režim 
ohřevu vody v externéím zásobníku je aktívní.
Přístroj může být deaktivovaný užívatelem (režim ECO) stlačením tlačítka zimní r. / letní r. / vypnuté na 5 sekund. 
V režime ECO se na displeji aktivuje symbol ECO. Pokud chcete aktivovat režim COMFORT, stlačte opět tlačítko
zimní r. / letní r. / vypnuté na 5 sekund.

Pohyblivá teplota - ekvitermické regulácé

Když je nainstalovaná volitelná externí sonda, systém nastavení kotle pracuje s "pohyblivou teplotou". V tomto režimu, 
teplota topného  zařízení je regulovaná podle externích podmínek - teploty, aby se zabezpečil vysoký komfort a
energetická účinnost během  celého roku. Venkovní teplota zvyšuje nebo snižuje teplotu dodávanou do systému, pracuje
podle specifické "kompenzační křivky".

Kompenzační křivka a offset

Stlačte tlačítko reset na 5 sekund, aby jste se dostali do menu "Pohyblivá teplota"; na displeji se zobrazí "CU" - 
bliká. Pomocí tlačítky TÚV (+/-) nastavte požadovanou  křivku z 1 na 10 podle charakteristiky v následujícím
obrázku. Nastavením krřvky na hodnotu 0 se nastavení pohybu teploty vypne.
Stlačte tlačítko UK na prřstup k paralelnímu posunu křivky; na displeji se zobrazí "OF" bliká. Použite TÚV tlačítka 
a nastavte posun paralelní křivky podle charakteristiky na obrázku OFFSET.
Stlačením tlačítka UK, vstoupíte do menu "vypnutí pro venkovní teplotu"; zobrazí se na displeji "SH" bliká. Pomocou tlačít-
ka TÚV nastavte venkovní teplotu vypnutí. Pokud je nastavená 0, funkce je vypnutá a zakázaná; rozsah se pohybuje od 
1 do 40 ° C. Zapnutí nastane, když je teplota venkovního snímače nižší o 2 ° C jako nastavená teplota.
Stlačte reset znova na dobu 5 sekund, aby jste opustili menu "Pohyblivá teplota".
Pokud je pokojová teplota nižší než požadovaná hodnota, doporučujeme  nastavit vyšší křivku a naopak. 
Pokračovat zvyšováním nebo znížením kroků a kontrolou výsledků v místnosti.

Použíte tlačítko TUV (vpravo +/-) na nastavení
teploty z min. 40°C do max. 55°C.

Kompenzační křivka - 
křivka, po které se pohybuje "pohyblivá teplota" do vytápějícího systému, na základě poklesu nebo nárustu
venkovní  teploty - rychlejší odezva na topný  systém.

Offset -
paralelní posun křivky. Bod (teplota), od kterého začína "pohyblivá teplota". (20°C, 30°C..)

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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Nastavení z dálkového ovládaní - Romeo

Pokud je kotel připojený k dálkovému ovládaní časovačem - Romeo (volitelné), předcházející nastavení
jsou spravované podle tabulky 1.

Tabulka 1:

fig. 14- Compensation curves

fig. 15- Example of compensation parallel 

curve offset

Heating temperature adjustment

Reguláce teploty úžitkové vody .Reguláci možná vykonat prostředníctvím nabídky Romea nebo pomocí panela kotle.

Prepínanie Leto/Zima                            Režim Leto má přednost před případnou nabítkou na vytápění.

Voľba Eco / Comfort

Zrušením úžitkové vody prostředníctvím dálkového ovládače se kotel přepne do režimu 
Economy. Za těchto podmínek je eco viditelné na displeji.

Povolením úžitkové vody pomocí dálkového ovládače se kotel přepne do režimu Comfort. 
Za t
 podmienok možno pomocou tlačidla eco / comfort na kotly zvoliť jeden z dvoch režimov.Pohyblivá teplota Poh. teplotu riadi kotol aj Romeo: prednosť medzi nimi má pohyblivá teplota karty kotla.
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OFFSET = 20

OFFSET = 40

Kompenzační křivky 1 - 10, příklad: komp. křivka 3 - pohyblivá teplota
od 30°C (offset) do 60°C při venkovní teplotě od 20°C do -20° a menej.

Příklad paralelního posunu kompenzační
krřvky - offset z 20 na 40.

Regulác teploty úžitkovej vody Reguláciu možno vykon prostredníctvom ponuky Romea alebo pomocou panela ko.Reguláce teploty UK Reguláci možná vykonat prostředníctvím nabídky Romea nebo pomocí panela kotle.

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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Nastavení tlaku vody v systému

Plnící  tlak na tlakoměru kotle v systému musí být
přibližně 1,0 bar (při chladném stavu).Pokud  tlak v sys-
tému klesne pod minimální hodnoty, kotel se zastaví a na 
displeji 
se zobrazí chyba F37. Vytáhněte  plnící kohout a otočte 
ho proti směru hodinových ručiček na původní hodnotu. 
Vždy ho potom zavřete.
Po obnovení tlaku v systému bude kotel aktivovaný na
300-sekundový cyklus odvzdušnění který se
zobrazuje pomocí funkce Fh.
Aby se zabránilo vypnutí kotle, doporučuje se pravidel-
ně kontrolovat tlak na měřidlo s chladným systémem.
V případě tlaku pod 0,8 bar je vhodné tlak doplnit.

Plnící kohout

Vypuštění systému

Kroužková matice odtoku vody z kotle (1) na vypuštění vody 
se nachádzí pod pojistným ventilem ve vnitř kotle.
Na vyprázdnění systému otočte kroužek ve směre hodi-
nových ručiček. Nepoužívejte žádné nástroje.
Pokud chcete vypustit jen vodu v kotle, nejdříve
zavřte uzavírací ventily mezi systémem a kotlem.

A B

1

1 2

1

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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4   INSTALACE

4.1  Všeobecné instrukce

INSTALACE KOTLE MUSÍ BÝT VYKONANÁ JEN KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM V SOULADE SE
VŠEMI POKYNY UVEDENÝMI V TOMTO TECHNICKÉM MANUÁLU, SOUČASNÝMI USTANOVENÍMI,
NÁRODNÍMI A MÍSTNÍMI STANDARDY

4.2  Místo instalace
Spalovací okruh je utěsněný vzhledem na místo instalace, a proto může být  jednotka instalovaná
v jakékoliv místnosti s výjimkou garáže. Místo instalace musí být dostatočně větrané, aby se
zabránilo vytváření nebezpečných podmínek v případě dokonce malých úniků plynu. V opačném
případě může být riziko udušení a intoxikace nebo výbuchu a požáru. Toto bezpečnostní opatření
vyžaduje EHS směrnice č. 2009/142 pro všechny plynové jednotky včetně takzvaných uzavřených
komorových jednotek.

Spotrebič je vhodný pro provoz v částečně chráněném prostředí podle normy EN 297/A6 s minimální teplotou
 -5°C. Pokud je vybavený příslušnou soupravou proti zamrznutí, může se používat při minimální teplotě až -15°C. 
Kotel se musí nainstalovat na chráněném místě, například pod stříškou, na balkóně nebo v chráněném výklenku.
Místnost, v které se má spotřebič instalovat, musí být bezprašná, nesmí v ní být  hořlavé materiály ani korozívní
výpary. Kotel je určený na zavěšení na stěnu a je vybavený konzolou na zavěšení. Upevnění na zeď musí zaručit
stabilní a účinnou polohu kotle.

Pokud bude spotřebič sousedit s kusy nábytku na obou nebo na jedné straně nebo bude v koutě, 
musíte nechat dostatočný volný prostor pro úkony bežné údržby.

4.3  Instalační připojení

Důležité

Odvod bezpečnostního ventilu musí být připojený k zvodu nebo k sběrné trubce, aby se předešlo úniku vody
na zem v případě přetlaku v okruhu vytápění. V opačném případě, pokud by vypuštěný ventil svojí činností
způsobil zatopení místnosti, zodpovědnost za škody nebude nést výrobce.

Před instalací pozorně pročistíte všechny trubky rozvodného zařízení, aby jste odstránili zbytky nebo nečistoty 
které by mohli zabránit správné činnosti spotřebiče. V případě výměny kotle nebo výměnníka, které jsou už
nainstalované, musíte zařízení úplně vyprázdnit a přiměřeně vyčistit od kalu a nečistot. Na tento účel používe-
jte vhodné prostředky pro tepelné zařízení, které nenarušují kovy, plasty ani gumu. Výrobce neodpovídá za 
případné škody kotle způsobené neprovedením čištění nebo nedostatečným vyčištěním zařízení.

Sada na instalačí připojení (volitelné)

Sada fitinků (012044W0) na připojení do stěny:

7 - připojení plynu
9 - zpátečka ze zásobníka TUV
10 - zpátečka z UK
11 - přívod do UK

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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Protimrazový systém, nemrznoucí kapaliny, přídavné látky nebo inhibítory
Když je to potřebné, je povolené používaní nemrznoucích kapalin, přídavných látek nebo inhibítorů, ale jen a výhradně 
v tom případě, že výrobce vyše uvedených kapalin nebo přídavných látek poskytuje záruku, že jeho výrobkyjsou vhodné 
na použití a nezpůsobují poškození výměnníka kotle nebo jiných dílů a/materiálů kotle a rozvodného zařízení. Zakazuje se
používaní bežných nemrznoucích kapalin, přídavných látek nebo inhibítorů, které ne jsou vysloveně určené na používání
v zařízení produkujících teplo a které ne jsou vhodné pro materiály kotle a rozvodného zařízení.

Charakteristika vody v rozvodném zařízení

BLUEHELIX TECH RRT 24 H                                                 kotle jsou  vhodné na instalaci do topného systému s nevýznamným vstupem
kyslíka (referenčné systémy "případ I" EN14868). Musí být zabezpečený fyzický separátor (například deskový
tepelný výměnník) v systémech s kontinuálním vstupem kyslíka (například podlahové systémy bez antidifúzních
trubek nebo systémy s otevřenou exp. nádobou). Nebo použít rozvod s protikyslíkovou bariérou.

Voda v topném systému musí mít vlastnosti požadované normou UNI 8065 a musí splňovat  zákony a 
platné předpisy a ustanovení EN14868 (ochrana kovových materiálů před korózí).

Plnící voda (první plnění a následně doplňování) musí být číra, s tvrdostí pod 15 ° F a musí být ošetřená
s vhodnými chemickými inhibítermi proti začátku koróze, které nejsou agresivní na kovy a plasty, nevyvíjajú plyny 
a při nízkoteplotních systémech nezpůsobují proliferáci bakteriální nebo mikrobiální masy.

Voda v systému musí být pravidelně kontrolovaná (nejmeně dvakrát do roka během sezóny, kdy se systém používá,
podle požadavku normy UNI8065) a má jasný a číry vzhled, tvrdost pod 15 ° F pro nové systémy nebo 20 ° F 
pro existující systémy, pH nad 7 a méně jako 8,5, obsah železa (Fe) pod 0,5 mg / l, meď (Cu) pod 0,1 mg / l, 
obsah chloridů pod 50 mg / l, elektrická vodivost pod 200 μs / cm a musí obsahovat chemické inhibitory v koncentráci
dostatečné na ochranu systému aspoň jeden rok. Bakteriální nebo mikrobiální zatěžení nesmí  být  přítomné 
v systémech s nízkou teplotou. Používejte  jen aditiva, inhibitory a nemrzoucí kapaliny, které výrobce vyhlásil za 
vhodné na použití v topných  systémech a které nezpůsobují poškození výměnníka tepla nebo jiných komponentů a / 
nebo materiálů kotle a systému.
Chemické aditiva musí zabezpečit úplnou deoxygenáci vody, obsahovat specifickou ochranu pro žluté kovy (meď a 
jejích slitin), činidla proti znečištění, stabilizátory neutrálního pH a v systémech s nízkou teplotou, specifické biocídy 
na použití v systémech vytápění.

Doporučene chemické aditíva a inhibítory

SENTINEL X100 SENTINEL X200

FERNOX F1  FERNOX F3

Jednotka je vybavená systémem protimrazové ochrany, který aktivuje kotel v režime vytápění v systéme kdy
teplota přiváděné vody klesne pod 6 ° C. Zařízení není aktívní, pokud je napájené a / nebo přívod plynu k 
přístroji vypnutý.Pokud je to potřebné, na ochranu systému použite vhodnou nemrznoucí kapalinu, který
splńjuje stejné požadavky jako je uvedené vyše a stanovuje standard UNI 8065.
V přítomnosti adekvátní chemické / fyzikální úpravy a úpravy plnící vody a souvisejicí s vysokou cyklicitou
ovládacích prvků schopných zabezpečit požadované parametry, pro aplikaci průmyslových procesů může být
produkt instalovaný v systémech s otevřenou nádobou s hydrostatickou výškou expanzní nádoby schopnou 
zabezpečit dodržiování minimálního provozního tlaku uvedeném v technickej specifikaci výrobku.

Přítomnost usazenin na povrchových vyměnitelných částech kotle v důsledku nedodržení vyše
uvedených specifikaci bude mít  za následek neuznání záruky.

Protimrazová souprava na instaláci venku (doplńková)

V případě instalace kotle venku, na čistém  chráněném místě, při teplotách nižších jak -5°C až -15°C, musí ýt kotel
vybavený příslušnou protimrazovou soupravou na ochranu okruhu teplé úžitkové vody a sifónu. Souprava se skladá z 
termo-statu, elektrických ohřívačů a ohřívace pro sifón. Zapojte soupravu k elektronice a umístěte  termostat a ohřivač 
na trubku okruhu úžitkové vody, jako je uvedené v pokynech dodávaných se soupravou.

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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4.4  Připojení plynu

Před připojením se ujistěte, že je podle štítku přizpůsobené na provoz s typem dostupného paliva.
Plyn musí být připojený k příslušnému spojení v souladě s platnými předpismi, s pevnou kovovou 
trubkou nebo s nepřetržitou ohybnou nerezovou trubkou a instalaci certifikovaného plynového 
ventilu. Ujistěte se, že všechny plynové přípojky jsou těsné. V opačném případě může dojít k riziku 
ohně, výbuchu nebo udušení.

4.5  Elektrické připojení

Důležité
PŘED VYKONÁNÍM JAKÝMKOLIV OPERÁCÍ, KTERÉ POŽADUJÍ ODSTRÁNĚNÍ KRYTU, ODPOJTE
KOTEL Z ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ.
NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÉ KOMPONENTY NEBO KONTAKTY SE ZAPNUTÝM KOTLEM
V ELEKTRICKÉ SÍTI ! HROZÍ NEBEZPEČENSTVÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM S 
NEBEZPEČENSTVÍM ÚRAZU NEBO ÚMRTÍ!

Elektrické bezpečnosti spotřebiče se dosáhne výhradně tehdy, když je spotřebič správně zapojený do sítě 
s účinným uzemněním, jak to předpisují platné bezpečnostní předpisy. Dejte zkontrolovat účinnost a správnost 
uzemnění odborně vyškolenému pracovníkovi, protože výrobce nenese zodpovědnost za případné škody 
způsobené chybným uzemněním zařízení. Kotel je vybavený kabely a přívodním elektrickým kabelem typu "Y" 
bez vidlice. Zapojení k síti musí být učiněno napevno a vybavené bipolárním vypínačem, s minimální
vzdáleností kontaktů 3 mm, se zařazenou pojistkou 3A max mezi kotlem a sítí. Při elektrických zapojeních je
důležité dodržovat polaritu (ŽIVÝ: hnědý vodič / NEUTRÁL: modrý vodič / UZEMNĚNÍ: žluto-zelený vodič).

Přívodní elektrický kabel spotřebiče nesmí vyměnit uživatel. V případě poškození kabelu spotřebič vypnite 
a kvůli jeho výměně zavolejte výhradně odborně vyškolených pracovníků autorizovaného servisu. V 
případě výměny elektrického přívodního kabelu použíte výhradně kabel “HAR H05 VV-F” 3 x 0,75 mm2 
s maximálním venkovním průměrem 8 mm.

       Pokojový  termostat (volitelný)

POZOR: POKOJOvÝ TERMOSTAT MUSÍ MÍT ČISTÉ KONTAKTY. ZAPOJENÍM 230 V KE
SVORKÁM POKOJOVÝ TERMOSTATU SE NENAPRAVITELNĚ POŠKODÍ ELEKTRONICKÁ 
KARTA.

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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Přístup k elektrické svorkovnici

4.6   Odvodní potrubia spalin

.

Důležité

Spotřebič je "typu C" s hermetickou komorou a nuceným odtahem, přívod vzduchu a odvod spalin musí být napojený
na jeden ze systémů odvodu/odsávání uvedených dále. Před instalací zkontrolujte a přísně dodržujte veškeré pokyny. 
Kromě  toho dodržujte pokyny týkající se umístění koncovek na stěně a/nebo na střeše a minimální vzdálenosti  od 
oken, zdí, větracích otvorů a pod.

Po vyjmutí předního panelu (*** 'Otevření předního panelu'  ***) je možné přistoupit ke svorkovnici (M) a pjistky (F) podle
nasledujících pokynů - podle obrázků. Svorky uvedené na obr.  musí být bez napěťových kontaktů (ne 230 V). 
Uspořadání terminálů na dalším obrázku podle  typu připojení.

A - vstupní / výstupní volný kontakt
138 - čidlo venkovní teploty 139/72
- termostat / Romeo

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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Spojení koaxiálními trubkami

Maximální délka koaxiálních trubek

Při koaxiálním spojení namontujte na spotřebič jeden z nasledujících dílů příslušenství. Rozměry otvorů ve zdi
najdete na obrázku v tomto návodě. Je nevyhnutné, aby horizontální úseky odvodu spalin měli mírný sklon směrem ke kotli,
aby se předešlo tomu, že případná zkondenzovaná voda vyteče a bude kapat.

Adaptéry na kotel - koaxiální - startovací příslušenství

Coaxial 60/100 Coaxial 80/125

Max. povolená délka (horizontální 7 m
28 m

Max. povolená délka (vertikální) 8 m

Reductioí factor 90° bend 1 m 0.5 m

Reduction factor 45° ben 0.5 m 0.25 m

C1X C1XC3X C3X C3XC1X

041006X0 041084X0041083X0

Ø 80

Ø 127

12
0

14
7

Ø 100
Ø 60

Ø
 6

0
Ø

 1
00

Redukčný faktor 90° koleno

Redukční faktor 45° koleno

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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Spojení oddělenými trubkami

Typológie

Pre pripojenie oddelených potrubí pripevnite jednotku k tomuto príslušenstvu:

Adaptér pre oddelený odťah - štartovacie príslušenstvo 041082X0

Před zahájením instalace zkontrolujte,zda  celková délka nepřesahuje maximální délku jednoduchým výpočtem:

1. Udělejte konečný výpočet schémy zdvojených komínů, včetně příslušenství a koncovek.
2. Zkontrolujte tabulku prvků se ztrátami zistítě ztraty v meq (ekvivalentně metry) každé složky, v závislosti od polohy 
    při instaláci.
3. Zkontrolujte, zda celková suma ztrát je nižší nebo rovná maximální dovolené délce, jako uvádí nasledující tabulka:

Max. délka odděleného potrubí

Typ Popis

C1X Odsávání a odvod vodorovně na zdi. Koncovky na vstupu / výstupu musí být soustředěné nebo velmi blízko sebe, aby 
podléhali velmi podobným věterným podmínkám (v rámci 50 cm)

C3X Odsávání a odvod vertikálně na střeše. Koncovky na vstupu / výstupu jako při C12

C5X Samostatné odsávání a odvod na zdi nebo na střeše, v každém případě v růztných zónách a při různém tlaku. Odvod a 
odsávání se nesmí nacházet na protistojných zdí

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

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

Dôležité upozornenie - v miestnosti musí byť zaručené primerané vetranie

eq

C5x C3x B2x C1x m
ax

 5
0 

cm

80

100

80

60

cod. 041082X0

Maximální povolená délka 80 m

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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Příslušenství a ztráty komína

Straty v m eq

Vstup
vzdchu

Odvod spalin

Vertikální Horizontal

Ø 80

PIPE 1 m M/F 1KWMA83W 1.0 1.6 2.0

BEND 45° M/F 1KWMA65W 1.2 1.8

90° M/F 1KWMA01W 1.5 2.0

TRUBKA 1KWMA70W 0.3 0.3

KONCOVKA air, wall 1KWMA85A 2.0 -

fumes, wall with antiwind 1KWMA86A - 5.0

ADAPTÉR Split air/fumes 80/80 010027X0 - 12.0

Fume outlet only Ø80 010026X0 +
1KWMA86U

- 4.0

Ø 60

PIPE 1 m M/F 1KWMA89W 6.0

BEND 90° M/F 1KWMA88W 4.5

REDUCTION 80/60 041050X0 5.0

TERMINAL 1KWMA90A 7.0

Ø 50

PIPE 1 m M/F 041086X0 12

BEND 90° M/F 041085X0 9

REDUCTION 80/50 041087X0 10

POZOR: VZHLEDEM NA VYSOKÉ ZTRATY ÚČINNOSTI PŘI PŘÍSLUŠENSTVÍ S Ø60,
POUŽÍVEJTE TAKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JENOM JAK JE TO NEVYHNUTNÉ A JENOM V
POSLEDNÍM ÚSEKU ODVODU SPALIN.

TRUBKA

KOLENO

s testovacím otvorom

REDUKCIA

REDUKCIA

TRUBKA

KOLENO

KONCOVKA

TRUBKA

KOLENO

vzduch, stena

spaliny, stenový a proti vetru

oddelený 80/80

len spaliny 80

spaliny, stenový a proti vetru

Horizontální

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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Použití potrubí Ø50 a Ø60 flexi (jen pro kouřovod)

A = Ø 50 - 28 m MAX
Ø 60 - 78 m MAX

max 4 m
Ø80

max 4 m
Ø80

A

m

SC04

0 10 20 30 40 50 60 70 80

12

10

8

6

4

2

0

13

FL
EX

 Ø
50

FLEX Ø60

V tabulce je uvedený kód startovacího příslušenství (adaptér - 041087X0 pre Ø50 a kód 041050X0 pre Ø60. Až 4 
m. Ø 80 mm je možné použit mezi kotlem a přechodem se zmenšenou šírkou (Ø50 alebo Ø60) a nahoru do 4 m. 
Ø 80 mm odvodu spalin (maximální délka Ø50 a Ø60).

Jak chcete použit tuto šířku, postupujte podle pokynů niže.
Zadajte menu SC (postupujte podle pokynů uvedených v paragrafe "Sc" - Nabídka Parametrů řízení  spalování.
(Servisný návod - obsluha jen  pro servisních techniků). Nastavte parametr SC04 na hodnotu zodpovídající délce
použitého kouřovodu.

BLUEHELIX TECH RRT 24 H
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Připojení k společným komínům

Typológe

Špatný ventil proti špatnému toku

Kotel BLUEHELIX TECH RRT 24 H je standardně vybavený ventilem proti špatnému toku spalin proto může být připojený
k systému kolektívního odvodu spalin, jen  jak používá plyn G20.

Typ Description

C2X Nasávání a odvod do společného komína (odsávání a odvod v tom samém komíně)

C4X Nasávaní a odvod do společných oddělených komínů ale podléhajícím  podobným věterným podmínkám

C8X Odvod do samostatného komína nebo společného komína a odsávání na stěně

B3X Odsávání z místnosti instaláce prostřednítvím soustředného potrubí (které obsahuje odvod) a odvod do
společného komína s přirozeným odtahem

Důležité - místnost musí být vybavená vhodnou ventilácí

C93 Odsávání do svislého terminálu a nasávání z existujícího odvodu spalin.

C8X C2X
C4X

C93C93

Popis

BLUEHELIX TECH RRT 24 H



20 CZ
cod. 3541N250 - Rev. 02 - 11/2017

4.7  Připojení odvodu kondenzu

Důležité

Kotel je vybavený vnitřním sifónem na odvod kondenzované vody. Namontujte inspekční spoj A a ohebnou trubku B 
zatlačením do sebeč. Do sifónu naplňte   přibližně 0,5 l vody a připojte ohebnou trubku k odtoku.

POZOR: spotřebič se nikdy nesmí uvést do doprovozu s prázdným sifónem, jinak bude tlačit
spaliny do sifónu a prostoru!

0,5lt

B

A

BLUEHELIX TECH RRT 24 H



21 CZ
cod. 3541N250 - Rev. 02 - 11/2017

5   Řešení problémů

Diagnostika

Displej LCD vypnutý

V případě chyby nebo problému činnosti bude na displej blikat a zobrazí sa identifikační kód chyby.ň

Existují odchýlky, které způsobují stále zablokování (označené písmenem „A"): aby se obnovil provoz, stačí stisknout 
tlačítko reset na 1 sekundu nebo pomocí RESET na dálkovém ovládači (volitelný), pokud je nainstalovaný; 
pokud  se kotel nezapne, nejprve odstráňte příčinu poruchy.
Jiné chyby způsobují dočasné zablokování kotle (označené písmenem “F”), při nich se činnost kotle obnoví automaticky ihned
potom, co se hodnota vráti na normální  provozní hodnotu kotle.

Zkontrolujte,zda je karta napájaná: pomocí digitálního multimetra zkontrolujte
přítomnost napájacího napětí.
V případě bez napětí zkontrolujte zapojení.
Jak je dostatečné napětí (rozsah 195 - 253 Vac), zkontrolujte pojistku

(3.15AL@230VAC)

Umiestnenie poistky

Displej LCD zapnutý
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Tabulka chyb

Chybový kód Chyba - popis Možná příčina e

A01

No gas
heck the regular gas flow to the boiler and that 
the air has been eliminated from the pipes

Ignition/detection electrode fault
Check the wiring of the electrode and that it is 
correctly positioned and free of any deposits; 
re electrode if necessary.

Faulty gas valve Check the gas valve and replace it if necessary

Insufficient gas supply pressure Check the gas supply pressure

Trap blocked Check the trap and clean it if necessary

Air/fume ductsed
Remove the obstruction from the flue, fume 
extraction ducts, air inlet and terminals.

A02
Electrode fault

Check the ionization electrode wiring

eck the condition of the electrode

Electrode to earth

Cable to earth

 the trap and clean it if necessary

Card fault eck the card

A05

No 230V power supply
Check the 5-pin connector wiring

Třometric signal interrupted

Fan damaged h

A06

Ionization electrode fault Check the position of the ionizn electrode 
and replace it if necessary

Flame unstable Check the burner

air/fume ducts obstred
Remove the obstruction from the flue, fume 
extraction ducts, air inlet and terminals

Trap blocked heck the trap and clean it if necessary

F07 - F14 - A07
The fume probe detects an ex-
cessive teiperiture

Check the exchanger

Check the flue gas probe

F08
A08

Overtemperature protection in-
teřntion

Heating sensor damaged
Check the correct pésitng aperation osor

andeplace it if cessary

No water circulation ck the circulating pump

Air in the system Vent the system

F09
A09

Overtemperature protection inter-
vention

Return sensor damaged
Check the correct pésitigínhe return sensor 
and replace it af necessary

No water circulation n the system Check the circulating pump

Air in the system Vent the system

F10
A10

Delivery sensor fault

Sensor damaged

Check the wiring or replace the sensorWiring shorted

Wiring disconnected

F11
A11

Return sensoz fault

Sensor damaged

Check the wiring or replace the sensorWiring shorted

Wiring disconnected

F12

Sensor damaged

Check the wiring or rece the seěsorWiring shorted

Wiring disconnected

F13
A13

Fume probe fault

Probe damaged

eck the wiring or replace the fume probeWiring shorted

Wiring disconnected

Řešení

Hořák nezapáli

Přítomný plamen bez 
zapnutého hořáku

Chyba ventilátoru

Žádný plamen po zapálení

Vysoká teplota spalin

Zásah ochrany výměnníka
při vysoké  teplotě primáru

Zásah ochrany výměnníka
při vysoké teplotě primáru

Chyba čidla přívodu do UK

Chyba čidla spátečky z UK

Chyba čidla TUV

Chyba čidla spalín

Nedodávaný plyn na ventil

Chyba elektródy

Chyba plynového ventilu

Nedostatečný tlak plynu

Zablokovaný odvod kondenzu

Zablokovaný kouřovod
(východ nebo nasávaní)

Chyba elektródy

Chyba elektroniky

Není  přítomné el. napájení

Přerušený tachometrický signál

Poškozený ventilátor

Chyba elektródy

Nestabilný plamen

Zablokovaný kouřovod 
(východ nebo nasávání)

Zablokovaný odvod kondenzu

Čidlo detekuje vysokou
teplotu spalín

Poškodené čidlo

Systém bez cirkuláce

Zavzdušnený systém

Poškozené čidlo

Systém bez cirkuláce

Zavzdušněný systém

Poškodené čidlo

Zkratovaná kabeláž

Odpojená kebeláž

Poškozené čidlo

Skratovaná kabeláž

Odpojená kebeláž

Poškodené čidlo

zkratovaná kabeláž

Odpojená kebeláž

Poškozené čidlo

Zkratovaná kabeláž

Odpojená kebeláž

Zkontrolujte kabeláž nebo vyměňte čidlo

zkontrolujte kabeláž nebo vyměňte čidlo

Zkontrolujte kabeláž nebo vymeňte čidlo

Zkontrolujte kabeláž nebo vyměňte čidlo

Zkontrolujte správné umístění čidla a
provoz čidla nebo ho vyměňte

Zkontrolujte provoz čerpadla

Odvzdušněte systém a kotel (Fh)

Zkontrolujte správne umístění čidla a
provoz čidla nebo ho vyměňte

Zkontrolujte provoz  čerpadla

Odvzdušněte systém a kotel (Fh)

Zkontrolujte a vyčistite komín

Zkontrolujte sifón a vyčistite ho

Zkontrolujte tlak plynu

Zkontrolujte nebo vyměňte plynový ventil

Zkontrolujte kabeláž elektródy a zda je bez
jakýchkoli nánosů, vyměňte ji jak je to nutné

Zkontrolujte správný tlak regulátoru tlaku plynu
a zavzdušnění přívodních potrubí plynu

Zkontrolujte sifón a vyčistite ho

Zkontrolujte kabeláž

Zkontrolujte provoz schopnost  elektródy

Nesprávné uzemnění

Nesprávné uzemnění kabeláže

Zkontrolujte elektroniku nebo ji vyměňte

Zkontrolujte 5 pinový konektor a kábel

Zkontrolujte ventilátor nebo ho vyměňte

Zkontrolujte správně umístnění elektródy
nebo ji vyměňte

Zkontrolujte hořák

Zkontrolujte a vyčistite komín

Zkontrolujte sifón a vyčistite ho

Zkontrolujte plynový ventil

Zkontrolujte čidlo spalin nebo teplotu spalin
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A14
Fume extraction duct safety 
device intervention

Fault F07 generated 3 times in the 
last 24 hours

See fault F07

F34 Check the electrical system

F37

Pressure too low Fill the system

Water pressure switch damaged or 
not connected

Check the water pressure switch

F39

Probe damaged or wiring d Zheck the wiring orplace the ensor

Probe disconnected after activating 
the sliding temperatur

Reconnect the external sensor or disable the 
sliding temperature

F41
Activatfaximum DELTA T pro-
tection

Heating sensor damaged
Check the correct positioning and operation of 
the heating sensor

Return sensor damaged
Check the correct positioning and operation of 
the return sensor

No water circulation in the system Check the circulating pump

Air in the system Vent the system

F42
A42

Sensor control protection activa-
tion

Heating sensor damaged
Check the correct positioning and operation of 
the heating sensor

Return sensor damaged or discon-
nected

Check the correct positioning and operation of 
the return sensor

F43
Exchanger protection interven-
tion.

No system H2O circulation Check the circulating pump

Air in the system Vent the system

A23 - A24 - A26
F15 - F20 - F21
F40 - F47 - F50

F51 - F53

Card parameter lt Wrong card parat setting
Zheck the card paraeter and modify it if cary

F56 - A56

Calibration fault

Incorrect parameters
Check parameters and cajistěteut a 100% 
calibrati

Electrode damaged or not cor-
rectly positioned.

Check the position of the elode, replace it if 
necessary. After replacement, repeat the 100% 
calibration

Calibration procedure not com-
pleted

Poor primary circuit circulation or 
poor elimination

Reset the fault. Turn the řot water ucet and 
wait for the flame to stop flashing (nbout 2 
minutes)

F61 - A61
Check the earth connection, the electrode and 
replace the conoller if necessary

A54 - A55 - A63 Controller AGC01 internal error
Try and disconnect the power supply to the 
boiler for 10 seconds and replace the troller if 
nssary

F67 - F68 - A68

C Service key connected
When finished, remove the BCC Service key 
device

Error loading BCC Service key file
Repeat the procedure and replace the BCC 
Service key if necessary

A62
No communication between con-
troller and gas valve

Contřoller not connected Connect the controller to the valve

Valve damaged Replace valve che wiring or replace the valve

A64
Maximum number of consecutive 
Resets exceeded

Maxmum number of consecutive 
Resets exceeded

Turn off the power to the boiler for 60 seconds
and theinstate the boiler

F66 Firmware not loaded successfully Rel thereplace the card

Fault code Fault Possibleause CureChybový kód Chyba - popis Možná příčina Řešení

Chyba firmwaru karty

Dosiahnutý maximálny
počet resetových sekvencií

Chyba komunikáce mezi
elektronikou a plyn. ventilem

Chyba servisného klíče BCC

Chyba řídící jednotky AGC01

Chyba řídící jednotky AGC01

Kalibračná procedúra nekompletní

Chyba automat. kalibráce
spalovaní

Chyba parametru karty

Zásah ochrany výměnníka

Aktivácia ochrany čidla UK

Aktiváce ochrany maximální
rozdílné teploty DELTA T

Chyba venkovního čidla

Bezpečnostní zásah
spalín

Napájení pod 170V

Nesprávny tlak systému

Dosažení maximální počet 
resetových sekvencí

Chyba F07 generovaná 3x
za 24 hod

Chyba napájení

Nízky tlak systému

Snímač tlaku odpojený
nebo poškozený

Čidlo poškodené nebo v zkratu

Čildo odpojené po aktivá-
cikonpenzační křivky

Poškozené čidlo UK

Poškozené čidlo zpátečky UK

Odpojené jedno z čidel UK

Systém bez cirkuláce

Zavzdušněný systém

Špatné nastavení parametru karty

Nesprávný parametr

Poškozená elektróda nebo
špatné  umístění

Slabá primárna cirkuláce
nebo slabý odtah spalín

Interná chyba říd. jedn. AGC01

Interní chyba říd. jedn. AGC01

Připojený servisní klíč BCC

Chyba načítání složky kľúča BCC

Chybné načítaní firmware

Nepřipojená elektronika

Poškodený plynový ventil

Vypnite kotel z napájení na 60 sekúnd
a zapněte

Restartujte kotel z napájení a vyměňte kartu

Zavzdušnený systém

Poškodené čidlo UK

Poškozené čidlo zpátečky UK

viz chybu F07

Zkontrolujte elektriku

Doplňte systém

Zkontrolujte snímač tlaku vody

Zkontrolujte kábel nebo vyměňte čidlo

Napojte opět čidlo nebo vypnite kompl
křivku

Zkontrolujte kábel nebo vyměňte čidlo

Zkontrolujte kábel nebo vyměňte čidlo

Zkontrolujte čerpadlo

Odvzdušnite systém

Skontrolute správne umiestnenie a prevádzku
čidla

Skontrolute správne umiestnenie a prevádzku
čidla

Zkontrolujte čerpadlo

Odvzdušnite systém

Skontrolujte parametr a modifikujte ho
pokud  je to nutné

Zkontrolujte parametr a ujistěte se, že proběhla
kalibráce

Zkontrolujte správnou pozíci elektródy, 
vyměňte pokud je to nutné a ujistěte
se, že proběhla kalibráce

Resetujte chybu, puste přítok teplé vody 
na batérii a počkejte dokud plameň přes-
tane blikat (cca 2min)

Zkontr. uzemnění, elektródu nebo vyměňte
elektroniku jaké je to nutné

Odpojte kotel na 10 sekúnd od napájéní
nebo vyměňte elektroniku jaké je to nutné

Odpojte klíče restartujte kotel

Odpojte klíče restartujte kotel

Napojte plynový ventil k elektronice

Zkontr. kabeláž nebo vyměňte ventil
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POZNÁMKY:
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FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a

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

Prehlásenie o zhodeSK

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

FERROLI SLOVAKIA

MSGO, s.r.o.
Jaseňova 7, 949 01 Nitra

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

www.ferrolislovakia.sk
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