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Tento manuál je určený pro  uživatele. 

Pro instalační a servisní informace použíte servisní manuál, který je určený jen pro autorizované
pracovníky Ferroli. 



Porozně si přěčtěte upozornění uvedené v tomto
návodě na použití, protože obsahuje důležité 
údaje týkající se bezpečnosti při instalaci,
používání a údržbě spotřebiče.

Návod na použití představuje neodělitelnou a 
základní součást výrobku a uživatel ho musí 
uložit pro vyhledání případných dlaších podro-
bností. 
Pokud bude nutné spotřebič prodat a nebo odev-
zdat jinému vlastníkovi , nebo v případě jeho 
přemíštění, zkontrolujte zda je ke spotřebiči 
přoližený návod na použití, aby se s ním mohl
obeznámit nový vlastník, nebo pracovník který, 
vykonává instalaci.
Instalace a údržba se  musí provádět dle plat-
ných norem, podle pokynů výrobce a musí je 
vykonávat odborně vyškolený pracovník.

Nesprávná instalace nebo nevhodně vykonaná
údržba může způsobyt poranění osob, zvířat,
nebo poškození majetku. Výrobce odmítá jakou-
koliv odpovědnost za škody způsobené nes-
právnou instalací a nevhodným používáním, 
nebo v případě nedodržení pokynů samotného
výrobce.

Před jakýmkoliv čištěním, nebo údržbou 
odpojdte spotřebič od nápajecí sítě.  

V případě poruchy, nebo nesprávné činnosti spotěbiče,
spotřebič odpojte. Nepokoušejte se spotřebič sami opra-
vit, nebo zasahovat jiným způsobem do něj. Obraťte se
výhradně na odborně vyškolený servis. V případě opravy
- výměny dílů může vykonat výhradně odborně vyškolený
technik, přičemž musí použít originální náhradní díly. 
Nedodržení víše uvedených pokynů může snížit bezpeč-
nost spotřebiče.

Aby byla zaručena správná funkce spotřebiče je nevyhnutné,
aby vyškolený technik vykonal jeho pravidelnou udržbu 
1* ročně.

Tento spotřebič se může používat výhradně na ůčely pro, 
které byl navrhnutý. Každé jiné použití se považuje za 
nepřiměřené a nebezpečné.  

Po odstranění obalu zkontrolujte zda obsah není poškozen.
Části obalu nenechávejte v dosahu dětí, protože pro děti 
předsatvuje nebezpečí.  

Pokud máte pochybnosti, spotřebič nepoužívejte a obrať-
te se na výrobce.

Obrázky uvedené  v tomto návodě jsou zjedonušeným
zobrazením výrobku. Toto zobrazení se může mírně a 
nevýznamě lišit od daného spotřebiče.
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1. Provozní  instrukce
1.1 Úvod

Vážený zákazníku,
BlueHelix HiTech RRT C je vysokočinný kondenzační premix kotel s nízkymi emisemi
s výměnníkem tepla z nerezové oceli s použitím zemního plynu (G20), zkvapalněného plynu 
(G30-G31) nebo propan-vzduchu (G230) a vybavené mikroprocesorovým řídícím systémem.
Jednotka s uzatvřenou komorou je vhodná na instaláci ve vnitřním nebo venkovním na 
částečně chráněném místě (podle EN 15502) s teplotami do -5 ° C.

1.2 Řídící panel

Obr. 1 - Řídící  panel

LEGENDA
1 Tlačítko na snížení nastavení teploty 
TÚV
2 Tlačítko zvýšení nastavení teploty TÚV 3
Tlačítko na snížení nastavení teploty                
topného systému
4 Tlačítko zvýšení nastavení teploty                     
topného systému
5 Displej
6 Tlačítko Návrat
7 „Zima“, „Léto“, „Jednotka vypnutá“, „ECO“,
Tlačítko volby režimu „COMFORT“

8 Eco režim ( )
9 Režim TUV
10 Režim Léto/Zima

11 Menu / tlačítko potvrzení
12 Tlak systému
13 Režim vytápění
14 Hořák aktivní

�

�
�

�

�

�

��
�����

�����

��

�

�	�
��

��
�	


�

��

��



BlueHelix HiTech RRT 

2 CZ
cod. 3541V300  -  Rev. 00  -  02/2021

Indikace během provozu

Vytápění

Požadavek na vytápění (generovaný
pokojový termostat nebo ROMEOm/
CONNECTom) je indikovaná blikajícím
symbolem nad teplotou (vlnky).
Když je hořák zapnutý, objeví se symbol 
plamene a 3 úrovneň označuje jeho výkon.

Obr. 2

TUV (teplá užitková voda)

Požadavek na TÚV (generovaná odběrem teplé
vody) je indikovaná blikající ikonou kohoutku
když  je hořák zapnutý, objeví se symbol 
plamene a 3 úroveň označuje jeho výkon.

Obr. 3

Comfort
V komfortním režimu (obnovení vnitřní teploty kotle) se objeví symbol plamene, zatím co
kohoutek bliká.
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Protimrazová ochrana

V režimu protimrazové ochrany (teplota na výstupu pod 5 ° C) se objeví symbol plamene.
Porucha
V případě poruchy se na displeji zobrazí chybový kód s odlišnou grafikou v závislosti od typu.
A- porucha (obr. 5): Při poruše A je potřebný manuální zásah stlačením tlačítka  2   
na 2 sekundy. Potom potvrďte tlačítkem.
F- porucha (obr. 4): Porucha, která se automaticky resetuje po odstránění problému.

Zpráva typu poruchy (obr. 6): Pokud  porucha je taková, že nenaruší činnost kotle. Hned
jak se problém odstrání , zpráva zmizne.

Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6
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1.3 Připojení na elektrickou síť, vypnutí a zapnutí kotle

Kotel bez elektrického napájení

B
Aby se zabránilo škodám způsobeným zamrznutím během dlhých 

zimních období nečinnosti, odporučuje se vypustiť veškerou vodu z 

kotle.

Kotel elektricky napájený

Připojení kotle k elektrické síti

• Během prvních 5 sekund displej zobrazuje softvérovou verzi desky a displeje (obr. 7).
• Na nasledujících 20 sekund se na displeji zobrazí FH, který identifikuje kontrolu - předven-
tilací a odvzdušnění topného systému s běžícím ventilátorem (obr. 8).
• V nasledujících 280 sekundách pokračuje odvětrávací cyklus při vypnutém ventilátoru a 
odvzdušnění topného systému (obr. 9).
• Otevřte plynový ventil před kotlem 
• Když zmizní hlášení Fh, kotel je připravený na automatický provoz vždy, když je poža-
davek na teplou vodu v případě pokojového  termostatu na vytpění systému.

Obr. 7- Zapnutí / Verze softwaru Obr. 8- Kontrola předventilácí
- ventilátor zapnutý

Obr. 9- Kontrola - ventilátor
vypnutý (odvzdušňování)
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Na přerušení předventilace (FH alebo Fh), podržte stlačením  na 2 sekundy pokud se symbol  
zobrazí na displeji. Potom potvrďte stlačením tlačítkem .

Obr. 10
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Vypnutí a zapnutí kotle

Změna z jedného režimu do druhého je možné opakovaným stlačením tlačítka         podle
sekvence ukázané na obrázku 11.

A = Letní režim - B = Zimní režim - C =  Kotel vypnutý

       Pro vypnutí kotle opakovaně stlačte tlačítko   dokud  se nezobrazí OFF. ( Obr. 11 ozn. C)

Obr. 11- Prepínanie režimov LETO/ZIMA a vypnutie

I když je kotel vypnutý, elektronika je stále napájená. TÚV a topení jsou vypnuté. Protimrazová 
ochrana zůstává zapnutá. Na opětovné zapnutí kotle stlačte tlačítko 
Kotel bude okamžitě připravený v zimním režimu a v režimu TÚV.

B
Protimrazová ochrana nefunguje, když je vypnuté napájení nebo plyn 

do kotle. Aby se zabránilo škodám způsobeným zamrznutím během

dlouhých odstávek v zimě, odporučuje se vypustit všechnu vodu z 

kotle, okruhu TÚV a vody z topného systému; nebo vypustíte jen

okruh TÚV a do topného systému doplňte vhodnou nemrznoucí

směs podle předpisu v ods. 2.3.
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1.4 Nastavení
Přepnutí režimu LÉTO/ZIMA

    Opakovaně stiskněte symbol     , pokud se nezobrazí symbol “sluníčka”. se zprávou "OFF" 
bude kotel ohřívat jen TUV. Protimrazová ochrana zůstává aktivní.

Pro přepnutí do zimního režimu, opět opakovaně stlačte symbol   pokud se zobrazí 
“vločka”.

Obr. 12- Režim Léto fig. 13-  Režim Zima

Nastavení teploty vytápění

Pomocí tlačítka vytápění ( 3 a 4 - 
obr. 1) upravte teplotu z minimální 
20 °C na maximální 80 °C. 

Obr. 14

Nastavení teploty TUV
Pomocí tlačítka TÚV ( 1 a 2 - obr. 1) 
upravte teplotu z minimální 40 °C na 
maximální 55 °C.

Obr. 15
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Nastavení teploty místnosti (s volitelným prostorovým termostatem)
Pomocí pokojového termostatu nastavte požadovanou teplotu v místnosti. Tokud není  nain-
stalován pokojový termostat, kotel bude udržovat systém na požadovanou teplotu nastaveného 
systému.
Nastavení teploty místnosti (s volitelným dákovým ovládačem - ROMEO/CONNECT)

Pomocí dálkového ovládače nastavte požadovanou teplotu v místnostech. Kotel nastaví sys-
tém na přívod vody podle požadované teploty místnosti. Pokud chcete pracovat s dalkovým
ovládáním (ROMEO, podívejte na příslušné pokyny manuálu.

Výběr režimu ECO/COMFORT

Jednotka má funkci, která zajišťuje rychlý přísun teplé vody a maximální komfort pro uži-
vatele. Když  je tato funkci aktivní (režim COMFORT), voda v kotli se udržuje na teplote, co
umožňuje okamžitou dostupnost teplé vody z kotle po aktiváci kohoutku (průtoku), čím se před-
chází čakacím dobám.
Režim COMFORT je možné deaktivovat užívatelem (ECO režim) stlačením tlačítka       na 2 
sekundy. V režime ECO je na displejí aktivovaný symbol         (detail 12 - obr. 1). Pre aktiváciuCOMFORTu zatlačte tlačítko   

z   znova na 2 sekundy;  a symbol    zmizí.

Hlavní menu [MENU]
Stlačením tlačítka         se zobrazí hlavní menu kotle [MENU] zobrazené na obr. 16.

Požadované položky je možné zvolit pomocí tlačítka  “+ “ a “-”  vytápění (UK).
Na přístup do nabídky obsažené v navigační naqbídce [MENU] stlačte tlačítko        po 
výběre požadované položky.

•[Service] - Menu jen pro autorizovaný
servis !

•[Diagnostic] - Poskytuje informáce o 
stavu kotle v reálném čase.

•[Counters] - “Počítadlo” kotle. Soubor parametrů, 
které zobrazují počet startů, provozních  hodin,                    
počet neúspěšných zapálení, počet odpracovaných
hodin provozu čerpadla (UK/TUV).

•[Alarm] - Historew poruch.

•[Display] - Nastavenie parametrov displeja.

Obr. 16 - Hlavní menu
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Nastavení displeje [Display]
Nastavení parametrů displeje

[Contrast]
Nastavení kontrastu

[Brightness]
Nastavení jasu

[Backlight time]
Nastavení délky podsvícení (min)

[Reset]
Reset výrobních nastavení parametrů
displeje

Obr. 22

Pohyblivá teplota (ekvitermické reguláce)

Když  je nainstalováná externí sonda (volitelné), systém nastavení kotle pracuje s “pohyblivou
teplotou”. V tomto režimu se teplota vytápěného systému reguluje podle venkovních podmínek, aby 
se zabezpečil vysoký komfort a energetická účinnost po celý rok. zejména když se zvyšuje 
venkovní teplota, teplota na výstupu do systému klesá podle konkrétní „kompenzační křivky“.
Při „pohyblivé teplotě“ se teplota nastavená pomocí tlačítka vytápění  (3 a 4 - obr. 1) stane 
maximální výstupní teplotou systému. Doporučuje  se nastavit maximální hodnotu, která
umožní nastavení systému v celém jeho užitečném provozním rozsahu.

Kotel musí být při instaláci nastavený kvalifikovaným personálem. uživatel však může
vykonat další potřebné úpravy, aby optimalizoval úroveň komfortu.

Kompenzační křivka a OFFSET(počáteční teplota)
Na hlavní obrazovce stlačte tlačítko        a dostanete se do navigační nabídky [MENU]. Pomocí
tlačítka +- UK servisní menu [SERVIS] a potvrďte tlačítkem        .
Zadajte heslo (viz „servisní menu [SERVIS]“) a stlačte tlačítko       .
Pomocí tlačítka +- UK zvolte menu Nastaveníklimatických křivek Climatic curves setting
[OTC] a potvrďte stlačením tlačítka         .
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Curve: (Křivka) zvolte tuto položku a 
pomocí tlačítka +- TUV nastavte křivku
od 1 do 10. Nastavením křivky na 0 
je pohyblivé nastavení teploty deak-
tivované (pozri obr. 24).

Offset: (Počátečná  t ep lo ta )  Nas-
tavte počáteční teplotu podle obrázku 
25.

OFF:Tato položka umožňuje přístup k 
hodnotě „vypnutí externí teploty“. Po-
mocí tlačítka +- TÚV upravte hodnotu 
(od 0 do 40 ° C), pokud je nastavená 
na 0, tato funkce je deaktivováná. K 
zapalování dojde, když je teplota ex-
terní sondy nižší o víc jako 2 ° C jako 
nastavená teplota.

Obr. 23

Pokud se chcete vrátit na hlavní obrazovku, opakovaně stlačte tlačítko        nebo po 
15 minutách počkajte na automatické přepnutí.Pokud  je teplota v místnosti nižší jako 
požadovaná hodnota, je vhodné nastavit vyšší  a naopak. Postupujte zvyšováním
nebo snižováním v krocích po jednom a výsledek zkontrolujte v místnosti.

Nastavení z dálkového ovládaní (ROMEO/CONNECT)
Pokud  je kotel připojený k dálkovému ovladači(volitelné) výše popsané úpravy se spravují 

podle popisu v tabulce 2
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Obr. 24 - Kompenzační křivky

Obr. 25- Prřklad para-
lelního posunu křivek
OFFSET z 20 na 40.
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Tabulka 2

Nastavení tlaku v systému
Plnící  tlak při studeném systému, odčí-
taný na ukazovateli kotle (2 - obr. 26), 
musí být přibližne 1,0 bar. Jak tlak v 
systému klesne pod minimální hodnoty, 
kotel se zastaví a zobrazí se chyba F37. 
Vytáhněte plnící kohoutek 1 - obr. 26) a 
otočte ho proti směru hodinových ručiček, 
aby jste se vrátili na původní hodnotu. Po-
tom ho vždy zavřete.
Po obnovení tlaku v systému kotle aktivuje 
300-sekundový cyklus odvzdušňování, 
který je na displeji označený Fh. Do-
poručujeme , aby se zabránilo odstavení
kotle pravidelně kontrolujte (při studeném
systému) tlak na manometru nebo na dis-
pleji (detail 12 - obr. 1). V případě tlaku 
pod 0,8 bar je vhodné ho obnovit.

Obr. 26 - Plnící kohoutek

Regulace teploty UK
Regulaci je možná vykonat prostředníctvím nabídky Romea 
nebo pomocí panelu kotle.

Reguláce teploty TUV
Reguláci je možná vykonat prostředníctvím nabídky Romea 
nebo pomocí panelu kotle.

Přepnutí LÉTO/ZIMA Režim Léto má přednost před případnou nabídkou na vytápění.

Eco/Comfort výběr

Zrušením (mod. H) užitkové vody prostředníctvím dálkového ovládače
se kotel přepne do režimu Economy.

Povolením (mod. H) užitkové vody pomocí  dálkového ovládače se
kotel přepne do režimu Comfort. Za těchto podmínek je možná
pomocí tlačítka eco / comfort na kotli zvolit jeden z dvou režimu.

Pohyblivá teplota Nastavení i z dálkového ovládače ROMEO.

Zobrazení Popis Následek

Vysoký tlak Kotel bez provozu

Vyšší tlak Kotel pracuje s redukovaným výkonem

Optimální tlak Normální provoz

Tlak nízký

(Označení se symbolem

 je viditelný, pouze pokud 

je parametr b09 nastavený 

na 1).

Kotel pokračuje v provozu.
Je vhodné doplnit systém co nejdříve.

Velmi nízký tlak Kotel bez provozu

���

�	�
��

�	�
��

�	
��

��
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2. Instalace (základní údaje - kompletní informace v servisním návodě)

2.1 Všeobecné pokyny
INSTALACE KOTLE MUSÍ BÝT VYKONANÁ POUZE KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM
V SOULADU SE VŠEMI POKYNMI UVEDENÝMI V TOMTO TECHNICKÉM MANUÁLU, 
SOUČASNÝMI USTANOVENÍMI, NÁRODNÍMI A MÍSTNÍMI STANDARDY

2.2 Místo instalace

B

                    

Spalovací okruh je utěsněný vzhledem na místo instalace, a proto může být jed-
notka instalovaná v jakékoliv místnosti s výjimkou garáže. Místo instalace musí 
být dostatečně 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.

Spotřebič 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 balkóne nebo v chráněném výklenku. Místnost, ve 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.

A
 
Pokud bude spotřebič  sousdedit s kusmi nábytku na obouch nebo jedné straně  

nebo

            bude v koutě , musíte nechat dostatečný volný prostor pro úkony běžné údržby.

2.3 Instalační připojení
Důležité

B
Odvod bezpečnostního ventilu musí být připojený k svodu nebo k sběrné     

trubce, aby se předešlo úniku vody na zem v případě přetlaku v okruhu-

vytápěníni. V opačném případě, kdyby výpustný ventil svou činností

způsobil zatopení místnosti, odpovědnost za škody nebude nést výrobce.

B
Před instalací pozorně pročistite všechny trubky rozvodného zařízení,  

          aby jste odstránili všechny 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 vyčisti od kalu a 

nečistot. Na tento účel používejte vhodné prostředky pro tepelné zařízení, které

nenarušují kovy, plasty ani gumu. Výrobce nezodpovídá za případné škody kotle

způsobené neprovedením čištění nebo nedostatečním vyčištěním zařízení.
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Protimrazový systém, nemrznoucí kvapaliny, přidavné látky nebo inhibitory

Když je to potřebné, je povolené používání nemrznoucích kvapalin, přídavných látek nebo
inhibitorů, ale pouze a výhradně v tom případě, že výrobce výše uvedených kvapalin nebo
přídavných látek poskytuje záruku, že jeho výrobky jsou vhodné na použití a nezpůsobují
poškození výměnníku kotle nebo jiných dílů a/materiálů kotle a rozvodného zařízení.

Zakazuje se používání bežných nemrznoucích kvapalin, přídavných látek nebo inhibitorů, 
které nejsou vysloveně určené na používání v zařízeních produkujících teplo a které nejsou
vhodné pro materiály kotle a rozvodného zařízení.

Charakteristika vody v systému

A
BlueHelix HiTech RRT kotle jsou vhodné na instalaci do topných systémů  
nevýznamným vstupem kyslíka (referenční 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 otvořenou 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 korozí). Plnící voda (první plnění a následné 
doplňování) musí být čirá, s tvrdostí pod 15 ° F a musí být ošetřená
s vhodnými chemickými inhibítormi proti začátku koroze, které nejsou agresivní na 
kovy a plasty, nevyvíjejí plyny a při nízkoteplotních systémech nezpůsobují prolif-
eráci bakteriální nebo mikrobiální masy. Voda v systému musí být pravidelně
kontrolováná (najméně dvakrát do roka během sezóny, kdy se systém používá,
podle požadavků normy UNI8065) a má jasný a čirý vzhled tvrdost pod 15 ° F pro
nové systémy nebo 20 ° F pro existující systémy, pH nad 7 a míň jak 8,5, obsah 
železa (Fe) pod 0,5 mg / l, meď (Cu) pod 0,1 mg / l, obsah chloridů pod 50 mg / l, 
elektrická vodivosti pod 200 μs / cm a musí obsahovat chemické inhibítory v 
koncentraci dostatečné na ochranu systému aspoň jeden rok. bakteriální nebo
mikrobiální zatížení nesmí byt přítomné v systémech s nízkou teplotou. Používejte
jen aditíva, inhibítory a nemrznoucí kvapaliny, 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 aditíva musí zabezpečit úplnou deoxygenáci vody, obsahova specifick-
ou ochranu pro žluté kovy (meď a její slitiny), činidla proti znečištění, stabilizátory 
neutrálního pH a v systémech s nízkou teplotou, specifické biocidy na použití v 
systémech vytápění.
Doporučené chemické aditíva a inhibítory
SENTINEL X100 a SENTINEL X200
FERNOX F1 a FERNOX F3

Jednotka je vybavená systémem protimrazové ochrany, který aktivuje kotel v režimu
vytápění v systému kdy teplota přiváděné vody klesne pod 6 ° C. Zařízení
není aktivní, pokud je napájení a / nebo přívod plynu k přístroji vypnutý. pokud je to 
potřebné, na ochranu systému použíte vhodnou nemrznoucí kapalinu, která splňuje
stejné požadavky jaké jsou uvedené výše a stanovuje standard UNI 8065.
V přítomnosti adekvátní chemické / fyzikální úpravy a úpravy plnicí vody a související
s vysokou cyklicití ovládacích prvků schopných zabezpečit  požadované parametry, 
pro aplikáci průmyslových procesů může být produkt instalovaný v systémech s 
otevřenou nádobou s hydrostatickou výškou expanzní nádoby schopnou zabezpečit
dodržiavaní minimálního provozního tlaku uvedeném v technické špecifikáci výrobku.
Přítomnost  usazenin na povrchových vyměnitelných častech kotle v důsledku ne-
dodržení výše uvedených specifikácí bude mít za následek neuznání záruky.
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3 Řešení problémů
Diagnostika

LCD displej vypnutý
Pokud se displej nezapne ani po dotyku na tlačítka, zkontrolujte, zda je kotel elektricky 
napájený. Pomocí digitálního multimetra zkontrolujte přítomnost napájení. Pokud není
napětí, zkontrolujte vedení. Pokud je napětí dostatečné (rozsah 195 - 253 Vac), zkontrolu-
jte pojistky 
(3.15AL@230VAC). Pojistka je u elektroniky. Přístup k ní nájdete na obr. 28. (Jen servisní
technik)

LCD displej zapnutý
V případě provozních problémů nebo poruchy se na displeji zobrazí identifikační kód poruchy.
Vyskytují se poruchy, které způsobují     trvalé vypnutí (označené písmenem „A“); pro
obnovení provozu stlačte tlačítko         na 1 sekundu a potvrďte tlačítkem       , nebo RESET 
pomocí dálkového ovládače (ROMEO), pokud je nainstalovaný. Pokud se kotel znovu 
nerozběhne, musí být porucha odstrněná.

Jiné poruchy způsobují dočasné vypnutí (označené písmenem „F“), které se automaticky 
resetují, jakmile se hodnota vrátí v normálním pracovním rozsahu kotle.
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3.1  Tabulka poruch  - autodiagnostika 

Tab. 11

Kód poruchy Porucha Možná příčina Možné řešení

A01 Hořák nezapálí

Nedodávaný plyn na ventil
Zkontrolujte správný tlak regulátoru tlaku plynu 
a zavzdušnění přívodního potrubí plynu

Zkontrolujte kabeláž elektródy a zda je bez 

jakýmkoliv  nánosů, vymeňte ji pokud  je to 

nutné

Chyba elektródy

Nedostatečný tlak 

plynu
Zkontrolujte tlak plynu

Ucpaný sifón / Odvod kondenzu

Zablokovaný kouřovod
(výfuk/nasávání)

Zkontrolujte a vyčistite komín

Nesprávná kalibráce Uveďte kotel do kalibráce

Vadný plynový ventil Zkontrolujte nebo vyměňte plynový 

ventil

A02
Přítomný plamen bez zap-

nutého hořáku

Chyba elektrody

Zkontrolujte kabeláž

Zkontrolujte provoz - schopnost elektródy 

Nesprávné  uzemnění 

Nesprávné uzemnění  kabeláže

Zkontrolujte sifón a vyčistite ho

Chyba elektroniky Zkontrolujte / vyměňte elektroniku

F05 Chyba ventilátoru

Není přítomné el. napájení 
Zkontrolujte 5 pinový konektor a kábelPřerušený tachometrický 

signál

Poškozený ventilátor zkontrolujte ventilátor nebo ho vyměňte

A06

Ucpaný sifón / Odvod kondenzu Zkontrolujte sifón/odvod a vyčistite ho

Nesprávná kalibráce Uveďte kotel do kalibráce

F15 - A07 Vysoká teplota spalin
Čidlo detekuje vysokou

teplotu spalin

Zkontrolujte výměnník Zkontrolujte čidlo 

spalin Zkontrolujte parametr typu komína

A08
Zásah ochrany výměnníka

při vysoké teplotě primáru

Poškozené čidlo UK nebo

nesprávné umístění

Zkontrolujte správné umístění čidla a 

provoz čidla nebo ho vyměňte

Systém bez cirkulace Zkontrolujte čerpadlo / Systém

Vzduch v systému Odvzdušnite kotel / systém

A09
Zásah ochrany výměn-

níka při vysoké teplotě

primáru

Systém bez cirkuláce Zkontrolujte čerpadlo / Systém

Vzduch v systému Odvzdušnite kotel / systém

Výměnník blokovaný Zkontrolujte přechod výměnníka a systém

Skontrolujte tlak plynuSkontrolujte tlak plynu

Zkontrolujte sifón/odvod a vyčistite ho

Žádný plamen po zapálení

Chyba elektródy
Zkontrolujte správné umístění
elektródy nebo ji vyměňte

Nestabilní plamen Zkontrolujte hořák

Zablokovaný kouřovod
(výfuk/nasávání)

Zkontrolujte a vyčistěte komín
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F09 Zásah ochrany výměnníka

při vysoké teplotě primáru

Poškozené čidlo
Zkontrolujte správné umístnění čidla a 

provoz čidla nebo ho vymeňte

Systém bez cirkulace Zkontrolujte provoz čerpadla

Zavzdušněný systém Odvzdušněte systém a kotel (Fh)

F10 / A10 Chyba čidla přívodu do UK

Poškozené čidlo

Zkontrolujte kabeláž nebo vyměňte čidloSkratovaná kabeláž

Odpojená kebeláž

F11 Chyba čidla zpátečky z UK

Poškodené čidlo

Zkontrolujte kabeláž nebo vyměňte čidloSkratovaná kabeláž

Odpojená kebeláž

A11 Připojení plynového ventilu
Poškozené elektrické spojení

mezi řídící jednotkou a 

plynovým ventilem

Zkontrolujte zapojenie nebo vymeňte ventil

F12 Chyba čidla TUV

Poškozené čidlo

Zkontrolujte zapojení nebo vyměňte čidloSkratovaná kabeláž

Odpojená kebeláž

F13 Chyba čidla spalin

A14 Bezpečnostný zásah spalin
Chyba F07 generovaná 3x 
za 24 hod Viz chybu A07

F34 Napájení pod 180V Chyba elektr. napájení Zkontrolujte elektrické napájení

F35 Nesprávná frekvence sítě Chyba elektr. napájení Zkontrolujte elektrické napájení

A23-A24-A26-
F20

F21-F40-F47-
F51

Chyba snímača 

tlaku

Špatně naprogramovaný 

parametr

Zkontrolujte parametr b04 zda je nakon-

figurovaný na hodnotu 1 (snímač tlaku)

Problém s tlakem systému Hodnota tlaku v systému mimo nas-
tavených limitů

b06 nastavte na 3

F37 Nesprávný tlak v sytému

Nízky tlak Dopustite systém

Snímač tlaku poškozený

nebo odpojený Zkontrolujte snímač tlaku

F39 Chyba venkovního čidla

Čidlo poškodené nebo v 

skratě
Zkontrolujte kabel nebo vyměňte čidlo

Čildo odpojené po aktiváci

kompenzační křivky

Napojte opět čidlo nebo vypnite kompl 

křivku

F19 Chyba parametru Špatné nastavení parametrů
Zkontrolujte a případně upravte parametr
b15 na 3

F50 - F53
Porucha limitního termostatu 
s parametrem b06 = 1 alebo 
4

Špatná cirkuláce v systému Zkontrolujte čerpadlo a systém

Vzduch v systému Odvzdušnite systém

Nesprávný parametr Zkontrulujte parametr

F64
Byl překročený maximální

počet po sebě nasledujících

resetování

Odpojte na 60 sekund napájení kotle a 
potom kotel znovu zapnite

F62 Potrřebná kalibrace Uveďte kotel do kalibráce

A88
Konkrétní chyby řízení
spalování nebo vadný ply-

nový ventil

Aktivace kalibrace při za-
páleném hořáku. Problém 
se spalováním, chybný 

plynový ventil nebo PCB

Resetujte chybu a proveďte
úplnou manuální kalibráci.
Pokud je to potřebné, vyměňte plynový 

ventil nebo PCB (elektroniku.)

Kód poruchy Porucha Možná příčina Možné řešení

Poškodené čidlo
Zkontrolujte zapojení nebo vyměňte čidloSkratovaná kabeláž

Odpojená kebeláž
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F65 ÷ F98
Specifické chyby řízení

spalování

Ucpané kouřovody. Nízký

tlak plynu. Odvod kondenzátu 

je zablokovaný. Problém s 

cirkulácí kouřovodu nebo

spalováním

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané

kouřovody a odvaděč kondenzátů. 

Zkontrolujte správný tlak přívodu plynu.

Proveďte  manuální kalibráci na 

nastavení CO2. Pokud je to potřebné, 

proveďte úplnou manuální kalibráci.

Pokud problém přetrváva, vyměňte

PCB.

A65 ÷ A97
Specifické chyby řízení

spalování

Ucpané kouřovody. Nízky 
tlak plynu (A78 - A84).
Odvod kondenzátu je 

zablokovaný. Problém s 

cirkulácí spalín nebo

spalování

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané

kouřovody a odvaděč kondenzátů. 

Zkontrolujte správný tlak přívodu plynu.

Proveďte  manuální kalibráci na 

nastavení CO2. Pokud je to potřebné, 

proveďte úplnou manuální kalibráci.

Pokud problém přetrváva, vyměňte 

PCB.

A98
Během výměny elektroniky 

se vyskytlo příliš mnoho

chyb nebo chyby softwaru

Vymeňte elektroniku
Resetujte nebo proveďte úplnou manuální

kalibráci. 
Ucpaný kouřovod. Nízky tlak 
plynu. Odvod kondenzátu je 

zablokovaný. Problém s 

cirkulácí spalin nebo

spalováním

Resetujte nebo proveďte úplnou manuální

kalibráci.. Případně vyměňte elektroniku.

A99 Všeobecná chyba
Chyba elektroniky nebo soft-

waru

Poruchu resetujte a zkontrolujte správné

zapalování. Proveďte úplnou manuální kali-

bráci. a pokud je to potřebné, vyměňte PCB.

F96 Chyba spalování
Nestabilný plamen nebo

signál nestabilního plamene

po zapálení.

Zontrolujte přívod plynu, kouřovod a odtok 
kondenzátu. Zkontrolujte správnu polohu a 
stav elektródy. Asi po 3 minutách se chyba 
resetuje.

A44 Chyba více požadavků Opakované krátkodobé 
požadavky

Zkontrolujte, zda v okruhu TÚV nejsou

tlakové špičky (časté změny tlaků). V pří-

padě potřeby upravte parametr b11.

A80
Signál plamene po zavření

ventilu

Problém s elektródou. Prob-
lém s plynovým ventilem. 

Problém PCB.

Zkontrolujte správnou polohu a stav 
elektródy. Zkontrolujte PCB.
Zkontrolujte plynový ventil a v případě

potřeby ho vyměňte.

Kód poruchy Porucha Možná příčina Možné řešení
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4. Technická data a charakteritiky Bluehelix HiTech RRT C
4.1 Rozměry a připojení

7 Připojení plynu - Ø 3/4”
8 Přívod TUV - Ø 1/2”
9 Vstup SV - Ø 1/2”
10 Přívod UK - Ø 3/4”
11 Zpátečka UK - Ø 3/4”
A6 Připojení odvodu kondenzu

Obr. 58- Přední pohledy Obr. 59- Boční pohledy

Obr. 60- Vrchní pohledy

Obr. 61- Spodní pohledy
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4.2 Všeobecný pohled BLUEHELIX  HiTech RRT C

4.3 Hydraulický okruh

Obr. 62

14 Bezpečnostní ventil            
16 Ventilátor   
32 Čerpadlo                     
34 Čidlo TO přívod               
36 Automatický odvzd. ventil   
42 Čidlo TUV                    
44 Plynový ventil         
56 Expanzní nádoba    
81 Ionizačná/Zapalovací elektróda    
95 3cestný ventil
136 Snímač průtoku  
145 Tlakoměr
186 Čidlo TO zpátečky     
191 Čidlo spalin                  
193 Odvod kondenzu
194 Výměnník TUV            
196 Vana kondenzu
294 Snímač tlaku
350 Hořák

Obr. 63

8 Přívod TUV                    
9 Vstup SV       
10 Přívod TO
11 Zpátečka TO
14 Bezpečnostní ventil    
32 Čerpadlo TO               
34 Čidlo TO přívod               
36 Automatický odvz. ventil 
42 Čidlo TUV                   
56 Expanzní nádoba     
74 Plnící ventil        
95 3cestný ventil
136 Snímač průtoku    
186 Snímač TO zpátečka
193 Odvod kondenzu
194 Výměnník TUV
241 Automatický bypass 

(venkovní čerpadlo)
294 Snímač tlaku
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7 Připojení plynu - Ø 3/4”
10 Přívod TO - Ø 3/4”
11 Zpátečka TO - Ø 3/4”
209 Přívod zásobníka TUV - Ø 3/4””
210 Zpátečka zásobníka TUV - Ø 3/4”
231 Plnění systému (kotle) - Ø 1/2”
A6 Odvod kondenzu

Obr. 56- Přední podhledy Obe. 57-  Boční pohledy

Obr. 58- Vrchní pohledy
Obr. 59- Spodní pohledy
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4. Technická data a charakteritiky Bluehelix HiTech RRT H
4.1 Rozměry a připojení
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4.2 Všeobecné pohledy BLUEHELIX  HiTech RRT H

4.3 Hydraulický okruh

Obr. 60 - Všeobecný pohled

14 Pojistný ventil                                                   
16 Ventilátor               
32 Čerpadlo TO               
34 Čidlo TO přívod                
36 Automatický odvzd. ventil   
44 Plynový ventil
56 Expanzní nádoba
81 Elektroda                         
95 3cestný ventil
145 Tlakoměr
186 Čidlo TO zpátečka
191 Čidlo spalin                 
193 Sifon
196 Vana kondenzu
294 Snímač tlaku      
350 Hořák

fig. 61- Hydraulické schéma

10 Přívod TO
11 Zpatečka TO
14 Pojistný 
ventil 32 Čerpadlo TO               
34 Čidlo TO prívod               
36 Automatický odvzd. ventil     
56 Expanzní nádoba    
74 Plnenie systému 
95 3cestný ventil
186 Čidlo TO zpátečka
193 Sifon
209 Přívod zásobníku TUV
210 Zpátečka zásobníku TUV       
231 Připojení plnícího systému
241 Bypass (v čerpadle)                    
294 Snímač tlaku
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4.4 Technický parametr kotle BLUEHELIX HiTech RRT C
Tab. 12

Data Jedn.
BlueHelix 

HiTech RRT 
24 C

BlueHelix 
HiTech RRT 

28 C

BlueHelix 
HiTech RRT 

34 C
KÓDOVÉ OZNAČENÍ MODELU 0T4B2AWA 0T4B4AWA 0T4B7AWA
ZEM URČENÍ IT-ES-RO-PL-GR-SR-CZ

KATEGORIE PLYNU II2HM3+  - II2H3+  - II2H3B/P  - 
II2ELW3B/P 

Max. topná kapacita kW 20.4 24.5 30.6 Qn
Min. topná kapacita kW 3.5 3.5 3.5 Qn
Max. výkon TO (80/60°C) kW 20.0 24.0 30.0 Pn
Min. výkon TO (80/60°C) kW 3.4 3.4 3.4 Pn
Max.výkon TO (50/30°C) kW 21.6 26.0 32.5 Pn
Min. výkon TO (50/30°C) kW 3.8 3.8 3.8 Pn
Max. topná kapacita TUV kW 25.0 28.5 34.7 Qnw
Min. topná kapacita TUV kW 3.5 3.5 3.5 Qnw
Max. výkon TUV kW 24.5 28.0 34.0
Min. výkon TUV kW 3.4 3.4 3.4
Účinnost Pmax (80-60°C) % 98.1 98.1 97.9
Účinnost Pmin (80-60°C) % 98.0 98.0 98.0
Účinnost Pmax (50-30°C) % 106.1 106.1 106.1
Účinnost Pmin (50-30°C) % 107.5 107.5 107.5
Účinnost 30% % 109.7 109.7 109.5
Tlak plynu G20 mbar 20 20 20
Max. průtok plynu G20 m3/h 2.65 3.02 3.67

Min. průtok plynu G20 m3/h 0.37 0.37 0.37
CO2 - G20 % 9 ±0.8 9 ±0.8 9 ±0.8
Tlak plynu G31 mbar 37 37 37
Max. průtok G31 kg/h 1.94 2.21 2.70
Min. průtok G31 kg/h 0.27 0.27 0.27
CO2 - G31 % 10 ±0.8 10 ±0.8 10 ±0.8
NOx emisní třída - 6 6 6 NOx
Max. provozní tlak TO bar 3 3 3 PMS
Min. provozní tlak TO bar 0.8 0.8 0.8
Max. nastavitelná teplota do TO °C 95 95 95 tmax
Objem vody l 2.9 2.9 4.3
Objem expanzní nádoby TO l 8 8 10
Natlakovaní expanzní nádoby TO bar 0.8 0.8 0.8
Max. provozní tlak vody do TUV bar 9 9 9 PMW
Min. provozní  tlak vody do TUV bar 0.3 0.3 0.3
Ohřev vody TUV Dt 25°C l/min 14.0 16.1 19.5
Ohřev vody TUV Dt 30°C l/min 11.7 13.4 16.2 D
Objem vody TUV liters 0.3 0.3 0.4 H2O

Typ elektrické ochrany IP IPX4D IPX4D IPX4D
Elektrické napájení V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Elektrický příkon W 73 82 105 W
Prázdná hmotnost kg 28 28 32
Typ jednotka (kotle) C10-C11C13-C23-C33-C43-C53

C63-C83-B23-B33



BlueHelix HiTech RRT 

23 CZ
cod. 3541V480  -  Rev. 00  -  04/2021

4.4 Technické parametry kotle BLUEHELIX HiTech RRT H

KRAJINA URČENÍ

KATEGÓRIE PLYNU

KÓDOVÉ OZNAČENÍ MODELU 

  

SR CZ

Max. topná kapacita 

Min. topná 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)
Účinnost Pmax (80-60°C)
Účinnost Pmin (80-60°C)
Účinnost Pmax (50-30°C)
Účinnost Pmin (50-30°C)
Účinnost 30%
Tlak plynu G20
Max. průtok plynu G20
Min. průtok plynu G20
CO2 - G20

NOx emisní  třída

Max. provozní tlak TO

Min. provozní tlak TO

Max. nastavitelná teplota do TO

Max. průtok G31

Min. průtok G31

CO2 - G31

Objem vody

Objem expanzní nádoby TO

Tlak plynu G31

Natlakování expanzní nádoby TO
Typ elektrické ochrany Elektrické 
napájení
Elektrický příkon
Prázdná hmotnost
Typ jednotky (kotla)
Instalační tlak kouřovodu C10-C11

     24 H                    28H             34H                    Model
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