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Tieto pokyny k montá‡i a údr‡be platia pre:
Plynový kondenzaèný kotol Buderus 
s vysokohodnotným spa¾ovaním Logamax plus 
GB 122-11/19/24/24K
Typ C13x, C33x, C43x, C53x, C63, C63x, B23, B33

Kategória SK II2ELL3P 20 mbar; 50 mbar

Druh prúdu 230 VAC, 50 Hz, IP 44

Dôle‡ité všeobecné pokyny pre pou‡itie
Tento technický prístroj pou‡ívajte len pod¾a jeho 
urèenia a zoh¾adnite pokyny k montá‡i a údr‡be. 
Montá‡, údr‡bu a opravu mô‡u vykonáva… len 
autorizovaní odborní pracovníci. 
Tento technický prístroj udr‡ujte v prevádzke len 
v kombináciách a s príslušenstvom a náhradnými 
dielmi, ktoré sú uvedené v pokynoch k montá‡i 
a údr‡be. Iné kombinácie, príslušenstvo a súèiastky 
podliehajúce rýchlemu opotrebeniu   pou‡ívajte len keï 
sú výslovne urèené pre dané pou‡itie a keï 
neovplyvòujú výkonové znaky a po‡iadavky na 
bezpeènos….

Technické zmeny vyhradené !
Pri stálom ïalšom vývoji sa vyobrazenie, funkèné 
postupy a technické údaje mô‡u mierne odchy¾ova….
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1 Predpisy, smernice a rozsah dodávky

1.1 Predpisy, smernice
Plynový kondenzaèný kotol Buderus 
s vysokohodnotným spa¾ovaním Logamax plus 
GB 122-11/19/24/24K zodpovedá svojou konštrukciou 
a chovaním pri prevádzke "základným po‡iadavkám 
smerníc pre plynové prístroje 90/396/EWG" 
s prihliadnutím k DIN 3368-5, rovnako ako k EN 625, 
EN 483 a EN 677.

IUPOZORNENIE !
Pre zostavenie a prevádzku tohto zariadenia je 
nutné zoh¾adni… technické pravidlá a predpisy 
pod¾a stavebného dozoru a pod¾a zákona.

APOZOR !
Pri práci s dielmi, ktoré vedú vodu, musí by… 
pláš… univerzálnej horákovej automatiky (skriòa 
UBA) v‡dy zatvorený.

IUPOZORNENIE !
Raz do roka vykonávajte èistenie a údr‡bu. 
Pritom skontrolujte bezchybnú funkciu celého 
zariadenia. Chyby je nutné bezodkladne 
odstráni…. 
Plynové kondenzaèné kotle 
s vysokohodnotným spa¾ovaním sa smú 
prevádzkova… len so systémmi spa¾ovacieho 
vzduchu - spalín, ktoré sú pre tento typ kotla 
špeciálne koncipované a povolené.

Platia miestne špecifické normy, predpisy 
a smernice krajiny urèenia.

IUPOZORNENIE !
Inštalácia plynového kondenzaèného kotla 
s vysokohodnotným spa¾ovaním musí by… 
oznámená príslušnej plynárni a musí by… 
schválená.
Pre spalinové zariadenie a pre prípoj 
kondenzaènej vody na verejnú kanalizaènú sie… 
je potrebné regionálne povolenie.
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APOZOR !
Pokyny týkajúce sa vykurovacej vody.

Pred naplnením dôkladne vypláchnite zariadenie!
Ako plniacu a doplòujúcu vodu do vykurovacieho 
zariadenia pou‡ívajte výluène neupravovanú vodu 
z vodovodu!
Nevykonávajte zmäkèovanie vody menièom 
katiónov!
Nepou‡ívajte ‡iadne inhibítory, prostriedky proti 
zamàzaniu alebo iné prísady!
Expanzná nádr‡ musí by… dostatoène dimenzovaná !
Pri pou‡ití vedenia ktoré prepúš…a kyslík, napríklad 
pre podlahové vykurovanie, sa musí vykona… 
oddelenie systému pomocou výmenníka tepla pre 
teplú vodu. Nevhodná vykurovacia voda podporuje 
tvorbu kalu a korózie. To mô‡e spôsobi… poruchy 
funkènosti a poškodi… výmenník tepla. 

1.2 Rozsah dodávky
Rozsah dodávky pre Logamax plus 
GB 122-11/19/24/24K (obr. 1).

Obr. 1 Rozsah dodávky

Vysvetlivky k obr. 1: Rozsah dodávky
Pol. 1: Kalorický kotol
Pol. 2: Nástenný dr‡iak s plastovým pruhom
Pol. 3: Technické podklady
Pol. 4: Plastový sáèok s príslušenstvom :

2 závesné skrutky do steny na prichytenie 
prídr‡ného plechu

2 hmo‡dinky
2 podlo‡ky
tesnenie (1 x 1", 2 x ¾", 2 x ½")
štvorhranný k¾úè
lepidlo
druhý typový štítok
priebehová zástrèka pre externý boiler 

(len jednoduché prístroje)
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2 Rozmery, prípojky na plyn a hydrauliku

8

Koncentrický kus vo tvare T pri
pripojení na fasádu vonkajšej steny

1) plast

2) hliník

VK = Výstup kotla R¾
VS = Výstup zásobníka G½ (samostatný prístroj)
GAS = Prípojka plynu G1
RS = Spiatoèka zásobníka G½ (samostatný prístroj)
RK = Vratný tok kotla R¾
AKO/AS = Odtok kondenzátu/Odtok z poistného ventilu Rp¾ 
AB = Výstup teplej vody R½ (kombinovaný prístroj)
EK = Prívod studenej vody R½ (kombinovaný prístroj)
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3 Montá‡

Po‡iadavky na miestnos… inštalovania

IUPOZORNENIE !
Zoh¾adnite stavebné a právne predpisy pre 
miestnosti inštalovania !

APOZOR !
Zápalné materiály a kvapaliny sa nesmú 
skladova… alebo pou‡íva… v blízkosti kalorického 
kotla.

IUPOZORNENIE !
Aby sa predišlo poškodeniu kotla, je nutné 
vylúèi… zneèistenie spa¾ovacieho vzduchu 
halogénovými uh¾ovodíkmi (ktoré sú obsiahnuté 
napríklad v sprejoch, rozpúš…adlách a èistiacich 
prostriedkoch, farbách, lepidlách) a zneèisteniu 
silnou prašnos…ou.
V miestnosti inštalovania kotla nesmie mrznú… 
a miestnos… musí by… dobre vetraná.

Pri urèovaní miesta inštalácie zoh¾adnite vzdialenosti 
pre vedenie spalín. (Viï "Pokyny k montá‡i 
spalinovodu") !
Dodr‡te minimálne boèné vzdialenosti 50 mm !

3.1 Prípoje potrubia

3.1.1 Prípoj vykurovacieho okruhu

IUPOZORNENIE !
Dôkladne vypláchnite potrubie a vykurovacie 
telesá !

IUPOZORNENIE !
Ak sa vykurovací kotol nebude ihneï montova…, 
zakryte prípoje napr. lepiacou páskou.

Namontujte pripájaciu skupinu (príslušenstvo). 
(Viï "Pokyny k montá‡i pripájacej skupiny").
Rúry pripojte bez pnutia (obr. 2 a obr. 3).

IUPOZORNENIE !
Pre ochranu celého zariadenia odporúèame 
namontova… do vratného potrubia filter na 
zachytávanie neèistôt. Bezprostredne pred 
týmto filtrom a za ním sa namontuje uzáver na 
èistenie filtra.
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Pri samostatných prístrojoch Logamax plus GB122-
11/19/24 bez externého zásobníka

Inštalova… skratové vedenie U-KS 11 (príslušenstvo) 
pod¾a “Pokynov k montá‡i pripájacej skupiny” 
medzi výstup a spiatoèku zásobníka.

Pri samostatných prístrojoch Logamax plus 
GB 122-11/19/24 s externým zásobníkom

Do pripájacej dosky namontova… vsuvku pre 
pripojenie zásobníka. Vsuvky sú v príslušenstve 
zásobníka.

3.1.2 Pripoj plynu
Vykona… pripoj plynu pod¾a TRGI resp. TRF. 
V prívode plynu inštalova… plynový uzatvárací kohút 
(príslušenstvo) s nákrutkou.
Pripoji… rúru bez pnutia (obr. 2 a obr. 3).

IUPOZORNENIE !
Odporúèa sa namontova… do vedenia plynu 
plynový filter pod¾a DIN 3386.

3.1.3 Prípoj teplej vody pri kombinovaných 
prístrojoch Logamax plus GB 122–24 K

APOZOR !
Nepou‡íva… pozinkované rúry èi armatúry. 
Výmenník tepla pre teplú vodu je z medi, hrozí 
nebezpeèenstvo elektrolytickej korózie.

IUPOZORNENIE !
Pri pou‡ití plastových rúr zoh¾adnite pokyny 
výrobcu plastových rúr, obzvláš… je nutné pou‡i… 
techniku spojovania, ktorú odporúèa výrobca.

Pred prívodom studenej vody namontujte 
neuzatvárate¾ný membránový poistný ventil 
(max 8 bar). To však nie je nutné, ak domový 
redukèný ventil zabezpeèuje, ‡e nebude 
neprekroèený maximálny prípojovací tlak 10 bar.
Pripoji… rúry bez pnutia (obr. 2 a obr. 3).

Obr. 2 Pripojenie rúr montá‡ou nad omietku

Obr. 3 Pripojenie rúr montá‡ou pod omietku

Vysvetlivky pre obr. 2 a obr. 3: Pripojenie rúr
Pol. 1: VK
Pol. 2: VS, AB
Pol. 3: Plyn
Pol. 4: RS, EK
Pol. 5: RK
Pol. 6: Lievikový sifón

1 3 4 5 62

1
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4
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2
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3.2 Montá‡ plynového 
kondenzaèného kotla 
s vysokohodnotným spa¾ovaním

3.2.1 Predpoklady montá‡e
Je namontovaná pripájacia doska pod¾a "Pokynov 
k montá‡i pripájacej skupiny", rúry sú polo‡ené.
odstráni… obal a odviez… ho do zberne recykl. 
odpadu.

APOZOR !
Neodstraòujte dno z penového polystyrénu na 
ochranu pripájacích hrdiel! Poèas montá‡e sa 
kalorický kotol a hrdlo spalín musia chráni… pred 
zneèistením montá‡nym materiálom, napríklad 
zakrytím fóliou.

3.2.2 Montá‡ne práce
Rohové vybratia v nástennom dr‡iaku sú urèené na 
výmenu prístrojového typu ZWR / ZR. Pritom je 
nutné zoh¾adni… prirazenie prípojov potrubia pod¾a 
"Pokynov k montá‡i pripájacej skupiny".
Pri pou‡ití zásobníkov S120 alebo HT 70 / 110 
zoh¾adni… vzdialenosti pod¾a montá‡nych pokynov 
príslušných pripájacích sád. 

Uvo¾ni… prídr‡nú skrutku (obr. 5, pol. 1).
Zvesi… kryt.
Zavesi… kalorický kotol na stenový dr‡iak (obr. 6).
Zoskrutkova… kalorický kotol s prípojnou skupinou 
(príslušenstvo).

3.3 Pripojenie spalín spa¾ovacieho 
vzduchu

Pri výrobných typoch
C13x, C33x, C43x, C53x, C63, C63x, B23, B33

sú pripustené základné zostavy systému spalín pod¾a 
smerníc pre plynové prístroje 90 / 396 / EWG 
s prihliadnutím na EN 438 spolu s plynovým 
kondenzaèným kotlom s vysokohodnotným 
spa¾ovaním Logamax plus GB 122 (certifikácia 
systému).
To je dokumentované identifikaèným èíslom produktu 
na typovom štítku kotla.

Spa¾ovací vzduch-prípojka na odvod spalín sa 
namontuje pod¾a pokynov k montá‡i spalinovodu.

Obr. 4 Plastový prú‡ok pre korektúru då‡ky

Obr. 5 Odstránenie krytu

Obr. 6 Montá‡

1
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3.4 Elektrické prípoje

3.4.1 Sie…ové pripojenie
Kalorický kotol sa musí pripoji… pomocou pevného 
pripojenia a odpojovacieho zariadenia (poistka, spínaè 
LS aspoò s 3 mm otvorením kontaktu).

Na telese UBA uvo¾ni… skrutku s krí‡ovou hlavou 
(obr. 7, pol. 1).
Sklopi… teleso UBA dolu.
Vyklopi… teleso UBA smerom hore (obr. 7).
Otvori… skriòu pripojenia k sieti uvo¾nením skrutky 
(obr. 8, pol. 8). 
Uvo¾ni… dve skrutky a odstráni… u¾ahèenie …ahu.
Zavies… sie…ový kábel od¾ahèením …ahu do skrine 
sie…ového prípoja (obr. 8) a pripoji… ho k svorkám.
Opä… priskrutkova… od¾ahèenie …ahu a zatvori… skriòu 
sie…ového pripojenia.

APOZOR !
Kalorický kotol ešte nezapínajte!

3.4.2 Regulaèné prístroje
Plynový kondenzaèný kotol s vysokohodnotným 
spa¾ovaním mô‡e by… vybavený nasledujúcimi 
regulaènými prístrojmi 

dvojpolohový regulátor teploty 24 V;
modulaèný regulátor priestorovej teploty BUDERUS 
(digitálny).

3.4.3 Pripojenie regulaèných prístrojov
Odstráni… mostík a pod¾a schémy zapojenia pripoji… 
regulaèný prístroj na svorkovú lištu.
Zatvori… a pripevni… svorkovú skriòu.
Zatvori… UBA.
Vyklopi… UBA smerom hore a priskrutkova….

Ak sa má kotol uvies… prechodne do prevádzky bez 
regulácie, nahradí sa nevodiaci mostík (obr. 8, pol. 7) vo 
svorke 1-2 vodiacim mostíkom a na UBA sa nastaví 
teplota na výstupe a potrebný vykurovací výkon.

APOZOR !
Táto prevádzka je vhodná len na provizórne 
uvedenie do chodu. Nezodpovedá nariadeniu 
o vykurovacích zariadeniach.

Obr. 7 Sklopi… teleso UBA dolu

Obr. 8 Pripojenie regulaèného prístroja

Vysvetlivky k obr. 8: Pripojenie regulaèného prístroja
Pol. 1: Dvojpolohový regulátor teploty
Pol. 2: Modulaèný regulátor priestorovej teploty BUDERUS 

(digitálny)
Pol. 3: I/O-port /prípoj komunikácie
Pol. 4: Snímaè vonkajšej teploty
Pol. 5: Napájací prúd 24 V AC/max. 6 VA
Pol. 6: Spínacie napätie trojcestný ventil (9 + 11)
Pol. 7: Nevodivý mostík
Pol. 8: Skriòa pripojenia siete

1
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3.4.4 Ostatné prípoje

Pripojenie externého zásobníka vody pri 
samostatných prístrojoch Logamax plus 
GB 122-11/19/24 :

Odstráni… mostík (obr. 9, pol. 1).
Pripoji… snímaè pre externý zásobník vody.

Pripojenie druhého magnetického ventilu pre 
skvapalnený plyn :

Vytiahnu… skriòu sie…ového prípoja smerom hore.
Pripoji… spínaciu jednotku druhého magnetického 
ventilu (príslušenstvo) na zelenú zástrèku (obr. 9, 
pol. 2).

Pripojenie modulaèného èerpadla :

Vytiahnu… skriòu sie…ového prípoja smerom hore.
Pripoji… modulaèné èerpadlo (príslušenstvo) na 
zástrèku (obr. 9, pol. 3).

Pripojenie externého spínacieho kontaktu pre 
podlahové vykurovanie :

Vytiahnu… skriòu sie…ového prípoja smerom hore.
Otvori… mostík.
Zaradi… spínací kontakt (obr. 9, pol. 4) 
bezpotenciálovo do radu.

Obr. 9 Prípoje pre externý zásobník vody, druhý 
magnetický ventil, modulaèné èerpadlo a externý 
spínací kontakt

1

2

3

4
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4 Uvedenie do prevádzky

4.1 Príprava pohotovosti k prevádzke
APOZOR !

Pri silnej prašnosti, napríklad v dôsledku 
stavebných prác v miestnosti inštalovania,
sa kalorický kotol nesmie prevádzkova….

4.1.1 Plnenie vykurovacieho zariadenia

APOZOR !
Kalorický kotol sa ešte nesmie zapnú….

Hadicu naplnenú vodou nastrèi… na plniaci a 
vyprázdòovací kohút (obr. 10) a pomocou 
štvorhranu (prilo‡eného k baleniu) kohút otvori….
Pri kombinovaných prístrojoch alebo pri prístrojoch 
s externým zásobníkom, nastavi… trojcestný ventil 
(obr. 11) do stredovej polohy. S týmto cie¾om 
posunú… páku na trojcestnom ventile skrutkou alebo 
pod., doprava a zatlaèi….

Otvori… údr‡bové kohúty na vstupnom a výstupnom 
prípoji (obr. 12, pol. 1 a 2).

Obr. 10 Plnenie vykurovacieho zariadenia

Obr. 11 Trojcestný ventil

Obr. 12 Údr‡bové kohúty (tu: Logamax Plus GB 122-24 K, 
nad omietku)

1 2
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Otvori… vodný kohút a naplni… zariadenie a‡ na tlak 
1,0-1,2 bar (obr. 13, pol. 1).
Optimálny plniaci tlak je 1,0 bar.
Zatvori… vodný plniaci a vyprázdòovací kohút na 
kalorickom kotle. 
Odvzdušni… zariadenie pomocou odvzdušòovacích 
ventilov na vykurovacích telesách.

Odvzdušnenie okruhu vykurovacej vody

Otvori… rýchlouzávery (obr. 14, pol. 1) a odstráni… 
veko priestoru pre horák.

Vo¾ne odskrutkova… odvzdušòovaciu skrutku.
Aby mohol uniknú… zvyšný vzduch, otoèi… hlavicu na 
automatickom odvzdušòovaèi (obr. 15) o 1 otáèku.
Keby pri odvzdušnení poklesol tlak, doplòte vodu.
Opä… namontova… kryt horáka.
Stiahnu… hadicu z plniaceho a vyprázdòovacieho 
kohúta, odskrutkova… hadicovú priechodku 
a naskrutkova… kryciu hlavu.

Obr. 13 Indikácia tlaku

Obr. 14 Odstránenie veka priestoru pre horák

Obr. 15 Automatický odvzdušòovací ventil
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Pri Logamax plus GB 122–24 K:
odvzdušni… výmenník tepla teplej vody

Pomocou odvzdušòovacej skrutky (obr. 16, pol. 1) 
odvzdušni… výmenník tepla teplej vody na strane 
vykurovacieho okruhu. Akonáhle zaène vystupova… 
voda, odvzdušòovaciu skrutku opä… zatvori….

APOZOR !
Vystupujúcu vodu nenecha… strieka… na UBA.

Pri Logamax plus GB 122–24 K:
odvzdušni… okruh teplej vody

Otvori… údr‡bový ventil prívodu studenej vody.
Otvori… kohúty teplej vody tak, a‡ zaène vyteka… plný 
prúd vody.

4.1.2 Kontrola tesnosti
Vypnú… prúd zo zariadenia.

Pred prvým uvedením do prevádzky skontrolova… úsek 
potrubia a‡ k a vrátane bezprostredného tesniaceho 
miesta pri armatúre plynového horáka na vonkajšiu 
tesnos…. 
Skúšobný tlak na prívode armatúry plynového horáka 
smie pritom dosahova… maximálne 150 mbar. 
Ak sa pri tejto skúške tlaku zistí netesnos…, vykoná sa 
h¾adanie priesaku na všetkých spojoch pomocou 
prostriedku na skúšanie tesnosti plynu.
Tento prostriedok musí by… povolený ako prostriedok 
na skúšanie tesnosti plynu. Tento prostriedok sa 
nesmie dosta… na elektrické pripojovacie vedenie! 

Obr. 16 Odvzdušnenie výmenníka tepla teplej vody
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4.1.3 Odvzdušnenie prívodu plynu
Zatvori… plynový uzatvárací kohút (obr. 17).

Vyskrutkova… uzáverovú skrutku skúšobnej vsuvky 
pre pripojovací tlak plynu, odvzdušni… o dve otáèky 
a nastrèi… hadicu (obr. 18). 
Otvori… plynový uzatvárací kohút a vyèka… asi 
90 sekúnd. Vytekajúci plyn sa hadicou odvádza do 
vo¾ného priestoru.
Plynový uzatvárací kohút opä… zatvori….
Stiahnu… hadicu a opä… zatvori… uzáverovú skrutku 
skúšobnej vsuvky.

Otvori… kryt 2. obslu‡nej roviny (obr. 19, pol. 1).
Uvies… kotol do prevádzky, nastavi… kominársky 
spínaè (obr. 19, pol. 3) do polohy "1".
Keï sa na displeji (obr. 19, pol. 2) objaví " -." alebo 
" =.", je prívod plynu odvzdušnený. Kominársky 
spínaè nastavíme opä… do polohy "0".
Keï tomu tak nie je, opakujeme kapitolu 4.1.3 
"Odvzdušnenie prívodu plynu".

Obr. 17 Zatvorenie plynového uzatváracieho kohúta

Obr. 18 Odvzdušnenie prívodu plynu

Obr. 19 Kominársky spínaè a displej 

1 2

10

0 1

11
KW

101
1

2
3

1



Uvedenie do prevádzky 4

15

Zmeny v dôsledku technického vylepšovania vyhradené !

Pokyny k montá‡i a údr‡be Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

4.2 Protokol o uvedení do prevádzky

Oznaète prosím krí‡ikom vykonané prevádzkové 
práce a zapíšte namerané hodnoty.
Zoh¾adnite pritom bezpodmieneène pokyny na 
nasledujúcich stranách.

Prevádzkové práce Poznámky alebo namerané hodnoty

1.) Zápis charakteristických hodnôt plynu : Wobbov index 3

Prevádzková vykurovacia hodnota33

_____________________ kWh/m3

_____________________ kWh/m3

2.) Je vykonaná kontrola tesnosti ?

3.) Skontrolova… spa¾ovací vzduch – prípojku na odvod spalín

4.) Kontrola vybavenia prístroja 
(pod¾a potreby prestavi… druh plynu) 

5.) Vykona… nastavenie

6.) Zmera… pripojovací tlak plynu (hydraulický tlak) _____________________ mbar

7.) Skontrolova… a nastavi… pomer plyn / vzduch

Obsah CO2  pri plnom za…a‡ení

pri èiastoènom za…a‡ení

_____________________ Pa

_____________________ %

_____________________ %

8.) Kontrola tesnosti v prevádzkovom stave

9.) Zapísa… namerané hodnoty 

Teplota spalín brutto tA _____________________ °C

Teplota vzduchu tL _____________________ °C

Teplota spalín netto tA - tL _____________________ °C

Obsah oxidu uhlièitého (CO2) alebo obsah kyslíka (O2) _____________________ %

Obsah oxidu uho¾natého (CO), bez vzduchu _____________________ ppm

10.) Skúšky funkènosti

Zmeranie ionizaèného prúdu _____________________ µA

11.) Umiesti… kryt

12.) Da… inštrukcie prevádzkovate¾ovi, preda… mu podklady

13.) Potvrdi… uvedenie do prevádzky
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4.3 Prevádzkové práce

4.3.1 Ad 1.) Zápis charakteristických hodnôt 
plynu

Zisti… od príslušnej plynárne charakteristické 
hodnoty plynu a zapísa… ich.

4.3.2 Ad 2.) Je vykonaná kontrola tesnosti?
Potvrdi… vykonanú kontrolu tesnosti.

4.3.3 Ad 3.) Kontrola spa¾ovacieho vzduchu – 
prípojky na odvod spalín

Bol pou‡itý predpísaný spa¾ovací vzduch? 
(viï kapitola 3.3 "Pripojenie spalín spa¾ovacieho 
vzduchu" na strane 8).
Boli dodr‡ané príslušné pokyny k montá‡i 
spalinovodu?

IUPOZORNENIE !
Prierez rúrami pre odvod spalín musí 
zodpoveda… aspoò priemeru hrdla na plynovom 
kondenzaènom kotle s vysokohodnotným 
spa¾ovaním. Dráhu spalín je nutné zvoli… èo 
najkratšiu.

Tab. 1 Druhy plynu

Druh plynu Továrne prednastavenie 
plynových horákov

Zemný plyn E
(obsahuje zemný 
plyn H)

Pri dodávke je prednastavený na 
Wobbe-index 14,1 kWh/m3 
(vztiahnuté na 15 °C, 
1013 mbar), pou‡ite¾né pre 
rozsah Wobbe-indexu 
11,3 * a‡ 15,2 kWh/m3.

Nápis na informaènom štítku 
o druhu plynu: nastavená 
kategória : G 20 -  2E

Skoršie údaje: nastavené na 
Wobbe-index 14,9 kWh/m3

(vztiahnuté na 0 °C, 1013 mbar ), 
pou‡ite¾né pre rozsah Wobbe-
indexu 12,0**  a‡ 16,0 kWh/m3.

Zemný plyn LL
(obsahuje zemný 
plyn L)

Po prechode (viï pokyny 
k montá‡i „Prechod na iný druh 
plynu“) prednastavené na 
Wobbe-index 11,5 kWh /m3 
(vztiahnuté na 15 °C, 
1013 mbar), pou‡ite¾né pre 
rozsah Wobbe-indexu 
9,5 – 12,4 kWh/m3.

Nápis na informaènom štítku 
o druhu plynu: nastavená 
kategória : G25 – 2LL 

Skoršie údaje: nastavené na 
Wobbe-index 12,2 kWh /m3 
(vztiahnuté na 0 °C, 1013 mbar), 
pou‡ite¾né pre rozsah Wobbe-
indexu 10,1** a‡ 13,1 kWh/m3

Skvapalnený 
plyn P

Po prestavení (viï pokyny 
k montá‡i „Prestavenie na iný 
druh plynu“) je vhodný pre 
propán. 
Nápis na informaènom štítku 
o druhu plynu: 
3P G 31_50 mbar

Skvapalnený 
plyn B/P 

Po prestavení (pozri montá‡ny 
pokyn „Prestavenie na iný druh 
plynu“) sa hodí pre B/P 
Nápis na štítku druhu plynu:
3B/P G 30/G 31_50 mbar
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4.3.4 Ad 4.) Kontrola vybavenia prístrojmi

APOZOR !
Horák smie by… uvedený do prevádzky len so 
správnymi dýzami.

Pod¾a potreby prestavi… druh plynu.

IUPOZORNENIE !
Zoh¾adni… nálepku na Venturi!

4.3.5 Ad 5.) Vykona… nastavenie

Nastavenie teploty na výstupe

Otvori… kryt 2. obslu‡nej roviny (obr. 20, pol. 1).
Nastavi… regulátor (obr. 20, pol. 2) na po‡adovanú 
maximálnu teplotu na výstupe pod¾a dimenzovania 
zariadenia a pod¾a tabu¾ky 3.

IUPOZORNENIE !
Nastavenie v závode = regulátor v polohe "7" 
(cca. 75 °C).

Nastavenie internej teploty teplej vody

Regulátorom teploty teplej vody (obr. 20, pol. 6) 
nastavi… teplotu udr‡ovania tepla alebo výbehovú 
teplotu pod¾a tabu¾ky 3.

IUPOZORNENIE !
Nastavenie v závode = poloha regulátora "10".

IUPOZORNENIE !
Ak je voda silne vápenatá, nastavi… na "1", "3" 
alebo "4" aby sa zabránilo zvápneniu.

IUPOZORNENIE !
Aby sa zabránilo stratám energie, nastavi… 
regulátor (obr. 20, pol. 6) na polohu studeného 
štartu "1". S týmto cie¾om odstráni… blokovanie 
(obr. 20, pol. 3) a po nastavení ho opä… natlaèi….

Nastavenie teploty teplej vody pre externý zásobník

Po‡adovanú teplotu teplej vody nastavi… regulátorom 
teploty teplej vody (obr. 20, pol. 6) pod¾a tabu¾ky 3.

Tab. 2 Priemer plynových dýz

Obr. 20 Teplota na výstupe, teplota teplej vody

Druh plynu

Priemer plynových 
dýz [mm]

Venturi
GB122-

11
GB122-
19/24(K)

Zemný plyn E 
(G20)
(obsahuje 
zemný plyn H) 

5,55 6,5 Štandardný 
Venturi

Zemný plyn LL 
(G25)

‡iadna 
plynová 

dýza

‡iadna 
plynová 

dýza

Štandardný 
Venturi

Skvapalnený 
plyn P 
Propán (G31)

3,40 4,15 Štandardný 
Venturi

Skvapalnený 
plyn B/P
Propán, bután

- ‡iadna 
plynová 

dýza

Štandardný 
Venturi

1 2

10

0 1

11
KW
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1

4
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1
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Tab. 3 Teplota na výstupe, teplota teplej vody

Nastavenie obmedzovaèa mno‡stva teplej vody
(len pri Logamax plus GB 122 – 24 K, obr. 21)

Vykona… po‡adované nastavenie obmedzovaèa 
mno‡stva teplej vody:

Pre zvyšovanie mno‡stva teplej vody:
otáèa… ventil v smere "+".
Pre zni‡ovanie mno‡stva teplej vody:
otáèa… ventil v smere "–".

IUPOZORNENIE !UPOZORNENIE !UPOZORNENIE !UPOZORNENIE !
Nastavenie v závode pri 22 kW: 7l / min.

Obr. 21 Obmedzovaè mno‡stva teplej vody

Poloha regulátora Teplota na 
výstupe

[°C]

Udr‡iavacia
teplota tepla

[°C]

Výbehová tepl.
[°C]

Teplota teplej vody 
exter. zásobníka 

[°C]

1 40 - 60 27

2 45 Polohu 2 nepou‡íva… 31

3 50 40 40 34

4 56 43 43 38

5 62 46 46 41

6 68 49 49 45

7 75 52 52 49

8 80 55 55 52

9 85 58 58 56

10 90 60 60 60

+
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Nastavenie vykurovacieho výkonu 

Nastavi… vykurovací výkon (tab. 4) pod¾a 
po‡adovanej teplotnej hodnoty na regulátore 
(obr. 20, pol. 5).

IUPOZORNENIE !
Nastavenie v závode = regulátor v polohe "6".

Tab. 4 Vykurovací výkon

Nastavenie doby dobehu èerpadla

Nastavi… spínaè  (obr. 22) do polohy "1":
Doba dobehu èerpadla 4 minúty.
Spínaè  nastavi… do polohy "2", ak je zariadenie 
regulované pod¾a priestorovej teploty a ak sú diely 
zariadenia, ktoré le‡ia mimo dosah regulátora 
priestorovej teploty, vystavené nebezpeèenstvu mrazu, 
napr. vykurovacie telesá v gará‡i:
Doba dobehu èerpadla 24 h.

Obr. 22 Spínaè doby dobehu èerpadla

Poloha regulátora Vykurovací výkon [kW]
(±5 %)

Logamax plus 
GB122-11

Logamax plus 
GB122-19

Logamax plus 
GB122-24

Logamax plus 
GB122-24K

1 4,9 9,7 9,7 9,7

2 5,6 10,7 11,3 11,3

3 6,3 11,8 12,9 12,9

4 6,9 12,8 14,5 14,5

5 7,6 13,8 16,0 16,0

6 8,3 14,9 17,6 17,6

7 9,0 15,9 19,2 19,2

8 9,6 16,9 20,8 20,8

9 10,3 18,0 22,4 22,4

10 11,0 19,0 24,0 24,0
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4.3.6 Ad 6.) Zmeranie pripojovacieho plynu 
(hydraulického tlaku)

Otvori… aspoò jeden termostatický ventil na 
vykurovacom telese.

APOZOR !
Kalorický kotol nesmie by… ešte zapnutý!

Nastavi… kominársky spínaè (obr. 23) do polohy "1".
Uvo¾ni… uzáverovú skrutku skúšobnej vsuvky pre 
pripojovací tlak plynu (obr. 24) o dve otáèky.
Nastrèi… meraciu hadièku tlakomeru na skúšobnú 
vsuvku.
Pomaly otvori… plynový uzatvárací kohút.
Zastrèi… sie…ovú zástrèku a nastavi… sie…ový spínaè 
do polohy "I" (obr. 23). Asi po 30 sekundách sa 
horák zapáli.
Zmera… pripojovací tlak plynu a zapísa… ho do 
protokolu.
pripojovací tlak plynu musí by… : 
pri zemnom plyne min. 17 mbar, max. 25 mbar, 
menovitý pripojovací tlak 20 mbar.
pri skvapalnenom plyne min. 42,5 mbar, 
max. 57,5 mbar, menovitý pripojovací tlak 50 mbar. 

Meriaciu hadièku opä… stiahnu… a pritiahnu… 
uzáverovú skrutku na skúšobnej vsuvke.

IUPOZORNENIE !
Ak nie je k dispozícii potrebný pripojovací tlak, 
je nutné dohovori… sa s príslušnou plynáròou. 
Keï je pripojovací tlak príliš vysoký, je nutné 
namontova… pred plynovú armatúru regulátor 
tlaku plynu.

4.3.7 Ad 7.)  Kontrola a nastavenie pomeru 
plyn/vzduch

Sie…ový spínaè (obr. 26, pol. 2) a kominár. spínaè 
(obr. 26, pol. 4) nastavi… na "0".
Uvo¾ni… o jednu otáèku uzáverovú skrutku na 
meracej vsuvke tlaku horáka (obr. 25).
Meradlo tlaku nastavi… na nulu.
Kladný prípoj meradla tlaku spoji… hadièkou 
s meracou vsuvkou tlaku horáka (obr. 25).
Nastavi… sie…ový spínaè na "I" a kominársky spínaè 
do polohy "1".
Keï sa horák zhruba za 30 sekúnd uvedie do 
prevádzky, stlaèi… servisné tlaèidlo (obr. 26, pol. 3) 
tak, a‡ sa na displeji objaví "Y".
Nastavi… regulátor teploty teplej vody (obr. 26, pol. 1) 
na "1".

Obr. 23 Sie…ový spínaè (v¾avo) a kominársky spínaè (vpravo)

Obr. 24 Meranie pripojovacieho tlaku plynu

Obr. 25 Kontrola pomeru plyn/vzduch

1
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Odèíta… rozdielový tlak. Rozdiel. tlak 
(pPLYN – pVZDUCH) musí by… - 5 PA (+/- 5 PA) 
(zobrazenie na meradle: -10 PA a‡ 0 PA)
Pri odchýlke pomeru plyn/vzduch vykona… 
vyregulovanie nastavovacou skrutkou 
(obr. 25, pol. 1).
Sie…ový spínaè a kominársky spínaè nastavi… na "0".
Odstráni… meraciu konfiguráciu, pritiahnu… skrutku 
v meracej vsuvke tlaku.
Regulátor teploty teplej vody nastavi… opä… na 
pôvodnú hodnotu.
Sie…ový spínaè nastavi… na "I".

4.3.8 Ad 8.) Kontrola tesnosti v prevádzkovom 
stave

IUPOZORNENIE !
Pri be‡iacom horáku preskúšajte všetky 
tesniace miesta na celej dráhe plánu horáka 
prostriedkom na skúšanie tesnosti plynu.
Tento prostriedok musí by… povolený k skúškam 
tesnosti plynu.

APOZOR !
Tento prostriedok sa nesmie dosta… na 
elektrické pripojovacie vedenia.

4.3.9 Ad 9.) Snímanie nameraných hodnôt
Odskrutkova… príslušnú uzáverovú skrutku (obr. 27) 
na prípojke spa¾ovacieho vzduchu a po vykonanom 
meraní ju opä… naskrutkova… .

Obsah oxidu uho¾natého

APOZOR !
Hodnoty CO v stave bez vzduchu musia by… 
ni‡šie ne‡ 400 ppm alebo 0,04 obj.%. Hodnoty 
okolo 400 ppm alebo vyššie ukazujú na chybné 
nastavenie horáka, zneèistenie plynového 
horáka alebo výmenníka tepla èi na defekty 
horáka. Bezpodmieneène je nutné zisti… 
a odstráni… príèinu.

Obr. 26 Prednastavenie pre "Kontrolu pomeru 
plynu/vzduchu"

Obr. 27 Meracie miesta na rúre pre odvod spalín

Vysvetlivky k obr. 27: Meracie miesta na rúre pre odvod 
spalín

Pol. 1: Teplota spalín, CO2, CO, NOX
Pol. 2: Teplota spa¾ovacieho vzduchu
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4.3.10 Ad 10.) Skúšky funkènosti

IUPOZORNENIE !
Pri uvedení do prevádzky napríklad po roènej 
údr‡be, sa musia skontrolova… funkcie všetkých 
regulaèných, riadiacich a bezpeènostných 
zariadení a pokia¾ je mo‡né ich prestavenie, 
skontrolova… ich správne nastavenie.

Meranie ionizaèného prúdu (obr. 28)

Zariadene nesmie by… pod prúdom.
Uvo¾ni… nastokávacie spojenie ionizaènej elektródy 
a merací prístroj pripoji… do radu. Na meracom 
prístroji zvoli… rozsah rovnomerného prúdu µA. 
Merací prístroj musí ma… rozlišovaciu schopnos… 
aspoò 1 µA.
Uvies… zariadenie elektricky opä… do prevádzky 
a kominársky spínaè nastavi… do polohy "1".
Zmera… ionizaèný prúd. Meraný ionizaèný prúd musí 
by… >2 µA jednosmerného prúdu.
Nameranú hodnotu zapísa… do protokolu.
Vypnú… prúd zo zariadenia.
Odstráni… merací prístroj a opä… spoji… nastokávacie 
spojenie.
Kominársky spínaè nastavi…  na polohu "0".
Opä… nasadi… kryt 2. obslu‡nej roviny.
Uvies… zariadenie elektricky opä… do prevádzky.
Pri zobrazení ""7" a po stlaèení servisného tlaèidla 
sa objaví zobrazenie "c". Stlaèi… tlaèidlo RESET.
Na displeji sa objaví "r".

4.3.11 Ad 11.) Umiesti… kryt
Zavesi… kryt a zaskrutkova… prídr‡nú skrutku.

4.3.12 Ad 12.) Da… inštrukcie prevádzkovate¾ovi, 
preda… mu podklady

Vysvetli… prevádzkovate¾ovi taktie‡ obsluhu 
a funkciu vykurovacieho zariadenia.
Preda… prevádzkovate¾ovi všetky podklady.

4.3.13 Ad 13.) Potvrdi… uvedenie do prevádzky
Vyplni… formulár na konci tohoto návodu.
Tým sa potvrdí odborné zostavenie, prvé uvedenie 
do prevádzky a predanie zariadenia.

Obr. 28 Zmeranie ionizaèného prúdu
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5 Údr‡ba

5.1 Protokol o údr‡be
Oznaète prosím krí‡ikom vykonané údr‡bové práce 
a zapíšte namerané hodnoty.
Zoh¾adnite pritom bezpodmieneène tie‡ pokyny na 
ïalších stranách.
Pri výmene dielov pou‡ívajte len originálne náhradné 
diely Buderus.

Údr‡bové práce Dátum: 
________

Dátum: 
________

Dátum: 
________

Dátum: 
________

Dátum: 
________

Dátum: 
________

1.) Vyèisti… výmenník 
tepla pre teplú 
vodu, horák 
a sifón

2.) Zmera… pripojovací 
tlak plynu ____ mbar ____ mbar ____ mbar ____ mbar ____mbar ____mbar

3.) Skontrolova… a 
nastavi… pomer 
plyn/vzduch

Obsah CO2:
pri plnom za…a‡ení

pri èiastoènom 
za…a‡ení

____ Pa

____ %

____ %

____ Pa

____ %

____ %

____ Pa

____ %

____ %

____ Pa

____ %

____ %

____Pa

____%

____%

____Pa

____%

____%

4.) Kontrola tesnosti 
poèas prevádzky 

5.) Zmera… obsah 
oxidu uho¾natého 
(CO) bez vzduchu ____ ppm ____ ppm ____ ppm ____ ppm ____ppm ____ppm

6.) Skúšky funkènosti 

Zmera… ionizaèný 
prúd ____ µA ____ µA ____ µA ____ µA ____µA ____ µA

7.) Opláchnu… 
výmenník tepla pre 
teplú vodu

8.) Potvrdi… údr‡bu 

(peèiatka firmy, 
podpis)
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5.2 Údr‡bové práce

5.2.1 Ad 1.) Èistenie výmenníka tepla pre teplú 
vodu, horáka a sifónu

IUPOZORNENIE !
Ni‡šie popísané èistenie horáka a výmenníka 
tepla pre teplú vodu sa má vykonáva…, keï je 
plynový kondenzaèný kotol 
s vysokohodnotným spa¾ovaním silne 
zneèistený. Pri ka‡doroènej údr‡be staèí vyèisti… 
horák a výmenník tepla pre teplú vodu èistiacim 
prostriedkom a mäkkou kefkou (stlaèený 
vzduch) (viï nasledujúcu kapitolu).
Pod¾a potreby je mo‡né výmenník tepla 
kompletne demontova… a mechanicky vyèisti… 
(viï "Èistenie výmenníka tepla vo 
vymontovanom stave" na strane 28).

Èistenie výmenníka tepla v namontovanom stave

Vypnú… prúd zo zariadenia.
Zatvori… plynový uzatvárací kohút (obr. 29).
Uvo¾ni… prídr‡nú skrutku (obr. 30, pol. 1) a odstráni… 
kryt.

Otvori… rýchlouzávery (obr. 31, pol. 1) a odstráni… 
veko priestoru horáka.

Obr. 29 Zatvori… plynový uzatvárací kohút

Obr. 30 Odstráni… kryt

Obr. 31 Odstráni… veko priestoru horáka

1

1

1
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Vytiahnu… zástrèku z napájania dúchadla prúdom 
(obr. 32, pol. 1) uvo¾ni… riadiace vedenie UBA na 
dúchadle (obr. 32, pol. 2) a uvo¾ni… armatúru 
plynového horáka (obr. 32, pol. 3).
Uvo¾ni… presuvnú maticu na armatúre plynu 
(obr. 32, pol. 4).

Odtlaèi… poistný plech (obr. 33, pol. 1).
Otoèi… saciu rúru vzduchu a stiahnu… ju smerom 
dolu.

Kombinovanú jednotku vzduchu "KombiVENT" 
natoèi… dopredu (obr. 34, pol. 1).
Vytiahnu… kombinovanú jednotku vzduchu 
"KombiVENT" z bajonetového uzáveru smerom hore 
(obr. 34, pol. 2) a odstráni… ju z prístroja smerom 
dopredu.

Obr. 32 Uvolni… presuvnú maticu a vytiahnu… kábel

Obr. 33 Vyòa… saciu rúru vzduchu

Obr. 34 Odstráni… kombinovanú jednotku vzduchu

12
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Odstráni… tesnenie horáka (obr. 35, pol. 1).

Vytlaèi… gumové tesnenie v spa¾ovacej komore 
zvnútra smerom von (obr. 35, pol. 2).

Vytiahnu… horák otvorom smerom hore (obr. 36).

IUPOZORNENIE !
Potrebná vzdialenos… veka spa¾ovacej komory 
od stropu je cca 25 cm.

Odstráni… prednú polmisku spa¾ovacej komory 
(obr. 37). S týmto cie¾om uvo¾ni… západkové uzávery 
(štyri kusy).

Obr. 35 Odstráni… tesnenie horáka a gumové tesnenie

Obr. 36 Vytiahnu… horák

Obr. 37 Západkové uzávery (polmiska)
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Odstráni… ‡haviacu zapa¾ovaciu elektródu (obr. 38, 
pol. 1) a ionizaènú elektródu (obr. 38, pol. 2).
Na ‡haviacej zapa¾ovacej elektróde : uvo¾ni… 
skrutku na dr‡iaku ‡haviac. elektródy, stiahnu… oba 
uzemòovacie káble a odtiahnu… prídr‡ný plech 
‡haviacej elektródy smerom hore, ‡haviacu 
zapa¾ovaciu elektródu vytiahnu… smerom hore.
Na ionizaènej elektróde : odsunú… prídr‡ný plech 
nabok a ionizaènú elektródu opatrne vytiahnu… 
smerom hore.

APOZOR !
Horák, ‡haviaca a ionizaèná elektróda sa nesmú 
strieka….

Vymenník tepla opä… namontujeme v opaènom 
poradí.

APOZOR !
Kontúra tesnenia horáka musí lícova… v drá‡ke 
telesa.

Uvies… prístroj do prevádzky a prevádzkova… ho asi 
10 minút pri plnom za…a‡ení (obr. 23) (kominársky 
spínaè na "1").
Znovu demontova… výmenník tepla a odstráni… 
uvo¾nené èiastoèky.
Znovu namontova… výmenník tepla v opaènom 
poradí. Zoh¾adni… toto :

APOZOR !
Tesnenia medzi oboma polmiskami sa musia 
zásadne vymeni…, tesnenia pritom nasadi… hore 
na oboch stranách a vlo‡i… bez pnutia.
Tesnenie neskracujte!

APOZOR !
Pred montá‡ou polmisiek vykona… kontrolu 
tesnosti výmmeníka tepla.

Obr. 38 Odstráni… ‡haviacu a ionizaènú elektródu

1

2
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Èistenie výmenníka tepla vo vymontovanom stave

Vypnú… prúd zo zariadenia.
Zatvori… plynový uzatvárací kohút (obr. 29).
Uvo¾ni… prídr‡nú skrutku a sòa… kryt (obr. 30).
Zatvori… uzatváracie kohúty kúrenia a zariadenie 
vyprázdni….

APOZOR !
Uzavrie… zariadenie na strane vykurovanej vody 
a na strane teplej vody, s týmto cie¾om zatvori… 
uzatváracie kohúty kúrenia.

APOZOR !
Vyprázdni… prístroj plniacim a vyprázdòovacím 
kohútom kotla (obr. 39) alebo vypúš…acou 
skrutkou (obr. 40, pol. 1) pod èerpadlom.

Otvori… rýchlouzávery (obr. 31, pol. 1) a sòa… veko 
horákového priestoru.
Vytiahnu… zástrèku napájania dúchadla prúdom 
(obr. 32, pol. 1), uvo¾ni… riadiace vedenie UBA na 
dúchadle (obr. 32, pol. 2) a na armatúre plynového 
horáka (obr. 32, pol. 3).
Uvo¾ni… presuvnú maticu na armatúre plynu (obr. 32, 
pol. 4).
Odtlaèi… poistný plech (obr. 33, pol. 1).
Otoèi… saciu rúru vzduchu a stiahnu… ju smerom 
dolu.
Natoèi… kombinovanú jednotku vzduchu 
"KombiVENT" dopredu (obr. 34, pol. 1).
Vytiahnu… kombinovanú jednotku vzduchu 
"KombiVENT" z bajonetového záveru smerom hore 
(obr. 34, pol. 2 ) a odstráni… ju z prístroja smerom 
dopredu.
Odstráni… tesnenie horáka (obr. 35, pol. 1).
Odstráni… gumové tesnenia v spa¾ovacej komore 
hore (obr. 35, pol. 2).
Horák vytiahnu… otvorom smerom hore (obr. 36).
Odstráni… prednú polmisku spa¾ovacej komory 
(obr. 37). S týmto cie¾om uvo¾ni… západkové uzávery 
(štyri kusy).
Odstráni… ‡haviacu (obr. 38, pol. 1) a ionizaènú 
elektródu (obr. 38, pol. 2).
Na ‡haviacej elektróde : Uvo¾ni… skrutku na dr‡iaku 
‡haviacej elektródy, stiahnu… oba uzemòovacie 
káble a odtiahnu… prídr‡ný plech ‡hav. elektródy 
smerom hore, vytiahnu… ‡haviacu zapa¾ovaciu 
elektródu smerom hore.
Na ionizaènej elektróde : Odsunú… prídr‡ný plech 
na bok a ionizaènú elektródu opatrne vytiahnu… 
smerom hore.
Odstráni… poistné závlaèky na vodièi predného 
a spätného chodu (obr. 41) výmenníka tepla.

Obr. 39 Plniaci a vyprázdòovací kohút kotla

Obr. 40 Vypúš…acia skrutka

Obr. 41 Poistné závlaèky

1
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Vytiahnu… špirálový výmenník tepla dopredu. 
Zvyšnú vodu výmenníka tepla vypusti… do 
kondenzaènej vane (obr. 42).
Vymontova… vratný hrniec (obr. 43, pol. 2) spalín 
spa¾ovania na spodnej strane výmenníka tepla, 
s týmto cie¾om odstráni… poistný kolík 
(obr. 43, pol. 1) a vyskrutkova… vratný hrniec.
Èistenie vymontovaného výmenníka tepla je mo‡né 
vykonáva… za mokra alebo pomocou stlaèeného 
vzduchu.
Montá‡: (obr. 44)
– Naskrutkova… vratný hrniec na spodnej strane 

výmenníka tepla a‡ na doraz (posledný závit 
výmenníka tepla má väèšiu vzdialenos… medzi 
rúrami).

APOZOR !
Nepoškodi… izoláciu na vratnom hrnci.

– Zasadi… poistný kolík na rovnaké miesto.
– Dba… na správnu montá‡nu polohu výmenníka 

tepla. Horná drá‡ka poistnej závlaèky musí by… 
vodorovná.

IUPOZORNENIE !
Príliš vysoké teploty spalín mô‡u znamena…, ‡e 
vratný hrniec bol namontovaný nesprávne.

Montá‡ výmenníka tepla sa vykoná v opaènom 
poradí. Zoh¾adni… toto :

APOZOR !
Tesnenie medzi oboma polmiskami sa musí 
zásadne vymeni…, tesnenie sa pritom nasadí 
hore na oboch stranách a vlo‡í sa bez pnutia. 
Tesnenie neskracujte!

APOZOR !
Pred montá‡ou polmisiek vykona… kontrolu 
tesnosti výmenníka tepla.

– Tesnenie O-krú‡ku (špirála) skontrolova… 
a prípadne vymeni….

– Tesnenie O-krú‡ku prípadne trošku namasti… 
silikónovým tukom.

– Vyèisti… sifón (pod¾a nasledujúceho popisu).

Obr. 42 Vytiahnu… výmenník tepla

Obr. 43 Vymontova… vratný hrniec

Obr. 44 Namontova… výmenník tepla

12
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Èistenie sifónu

Vytiahnu… sifón z nátrubku s chlopòovým tesnením 
smerom dolu (obr. 45, pol. 1) a vytiahnu… ho z výtoku 
(obr. 45, pol. 2).
Sòa… poistné veko a vyèisti… sifón.
Naplni… sifón vodou a potom ho v opaènom poradí 
namontova….

5.2.2 Ad 2.) Zmera… pripojovací tlak plynu 
(hydraulický tlak)

5.2.3 Ad 3.) Skontrolova… pomer plyn/vzduch

5.2.4 Ad 4.) Kontrola tesnosti v prevádzkovom 
stave

5.2.5 Ad 5.) Zmera… obsah oxidu uho¾natého

5.2.6 Ad 6.) Skúšky funkènosti
Viï kapitolu 4 "Uvedenie do prevádzky" na strane 
11.
Kryt opä… namontova….

5.2.7 Ad 7.) Vypláchnu… výmenník tepla teplej vody
Sie…ový spínaè do polohy "0".
Zatvori… kohút studenej vody (príslušenstvo).
Otvori… kohút teplej vody (napr. na umývadle) 
a zatvori… ho, aby sa zmeral tlak vodovodu.
Uvo¾ni… kábel na rezervnom snímaèi.
Uvo¾ni… plastovú svorku dolnej izolácie výmenníka 
tepla pre teplú vodu a odstráni… dolnú izoláciu.
Pripoji… a vypláchnu… odvápòovací stroj.
Pozor výstup vody !
Odstráni… snímaè teploty výtoku teplej vody 
a rezervný snímaè, a na miesto snímaèov 
namontova… oplachovacie prístroje (obr. 46).
Po opláchnutí vykona… opätovné zmontovanie 
v opaènom poradí.
Otvori… kohút studenej vody (príslušenstvo).
Otvori… kohút teplej vody (napr. umývadlo) 
a odvzdušni… a dôkladne prepláchnu… vodovod.
Sie…ový spínaè do polohy "I".

5.2.8 Ad 8.) Potvrdenie údr‡by
Podpíšte protokol o údr‡be na tomto podklade.

Obr. 45 Vymontova… sifón

Obr. 46 Vypláchnu… výmenník tepla teplej vody

2
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6 Príloha

6.1 Prevádzkové hlásenie

IUPOZORNENIE !
Presnejšie pokyny nájdete v návode 
na obsluhu.

Zobrazenie Zobrazenie
po stlaèení 
servisného 
tlaèidla

Význam

0 Logamax plus GB 122–11/19/24/24 K je pripravený k prevádzke

A Intervalové snímanie horáka, 10 minút od štartu horáka

C Vyèka… na zapnutie trojcestného ventilu (ak je k dispozícii) resp. èerpadla

H Prevádzková pohotovos…, Logamax plus GB 122 – 11/19/24/24 K èaká na 
po‡iadavku vykurovacej nebo ú‡itkovej vody 

L Prvý bezpeènostný èas: samotest UBA poèas štartu horáka  

U Dokonèovacia alebo predbe‡ná doba vyplachovania dúchadla 

Y Teplota na výstupe na nastavenú hodnotu 

-. Logamax plus GB 122–11/19/24/24 K je vo vykurovacej prevádzke   

A Kominárska prevádzka, teplota na výstupe je tým premostíkovaná. 
Logamax Plus GB 122–11/19/24/24K kúri na vopred nastavenú teplotu 
predného chodu  

H Normálna vykurovacia prevádzka  

Y Servisná prevádzka 

=. Logamax plus GB 122–11/19/24/24 K je v prevádzke teplej vody 

H Normálna prevádzka teplej vody 

r Reset
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6.2 Poruchové hlásenia

Zobrazenie Zobrazenie
po stlaèení 
servisného 
tlaèidla

Význam

2 Prúd vody 

C Bezpeènostný senzor nad 100 °C

F Teplotný rozdiel medzi bezpeènostným senzorom a senzorom na výstupe 
je väèší alebo rovný 15K   

P Vzostup teploty bezpeènostného senzora je príliš ve¾ký 

3 Objemový prúd vzduchu 

C Nesprávne nastoknuté spojenie v káblovom stromèeku alebo zlomený 
kábel 

4 Teploty 

A Senzor na výstupe nad 100 °C

C Zareagovala chyba poistky F2 alebo snímaè spalín

F Bezpeènostný senzor nad 100 °C

H Systémová chyba (mo‡nos…: kvapkajúci vodný kohút)

L Skrat bezpeènostného senzora 

P Vo¾ný kontakt alebo defekt bezpeènostného senzora

U Skrat senzora na výstupe

y Defekt alebo vo¾ný kontakt senzora na výstupe

5 Komunikácia 

C Logamax plus GB 122–11/19/24/ 24K sa vypol po pripojení terminálu PC 
alebo ruèného terminálu.

6 Dáva… pozor na plameò 

A Chyba poistky F1, alebo ‡iadne hlásenie ionizácie po zapálení

C Hlásenie ionizácie napriek tomu, ‡e neexistuje plameò
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IUPOZORNENIE !
Presnejšie pokyny a mo‡nosti odstránení chýb 
nájdete v návode k obsluhu.

H Plameò po otvorení plynového ventilu zhasol

L Plameò zhasol poèas vykurovacej fáze

7 Sie…ové napätie 

A Podpätie alebo prepätie v UBA

C Sie…ové napätie bolo prerušené po hlásení poruchy, alebo bolo tlaèidlo 
RESET stlaèené príliš krátko

F Chyba poistky F3 alebo systémová chyba UBA

H Napä…ové špièky v UBA

L Èasová chyba v UBA

8 Všeobecná porucha / tlak plynu

y Zareagoval externý spínací kontakt, napr. kontrolný prístroj teploty 
podlahového vykurovania alebo je príliš nízky tlak plynu

9 Systémová chyba

A Systémová chyba

C Nesprávne pripojenie kábla na KIM

F, H, P Systémová chyba (defekt UBA)

L Nesprávny prípoj kábla na armatúre plynu alebo uvo¾nené prípoje kábla 
v UBA

U Defekt KIM

E Systémová chyba UBA

¼ubovo¾ný 
znak okrem

P

Systémová chyba UBA

P Je inštalovaná nekompatibilná UBA
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6.3 Technické údaje

Velièina Jednotka Plynový kalorický kotol Logamax plus

GB122-11 GB122-19 GB122-24(K)

Kategória druhu plynu pod¾a
Nemecko

SK II2ELL3P 20 mbar; 50 mbar
(zemný plyn E, zemný plyn LL, skvapalnený plyn P)

Menovité tepelné za…a‡enie
Menovité tepelné za…a‡enie pri prevádzke 
na ú‡itkovú vodu

kW

kW

4,5 - 10,5

4,5 - 13,0

9,0 - 18,2 9,0 - 23,0

Menovitý tepelný výkon pri teplote 
systému (modulaène od 30° do 100°) 
Vykurovacia krivka 75/60 °C
Vykurovacia krivka 40/30 °C 

kW
kW

4,3 - 10,0
4,9 - 11,0

8,6 - 17,4
9,7 - 19,0

8,6 - 22,0
9,7 - 24,0

Stupeò úèinnosti kotla
Vykurovacia krivka 75/60 °C
Vykurovacia krivka 40/30 °C

%
%

95
104

Normalizovaný stupeò vyu‡itia
Vykurovacia krivka 75/60 °C
Vykurovacia krivka 40/30 °C

%
%

103
107

Okruh vykurovacej vody

Teplota vykurovacej vody °C 40 - 90

∆T pri zvyškovej dopravnej výške od 
200 mbar K <20

Prípustný prevádzkový pretlak kotla bar 3,0

Obsah výmenníka tepla vykurovacieho 
okruhu l 1,0

Doba dobehu èerpadla vykurovacieho 
okruhu 
Poloha 1 
Poloha 2

min
h

4
24

Expanzná nádr‡

Obsah expanznej nádr‡e l 12

Predbe‡ný tlak expanznej nádr‡e bar 0,75

Okruh ú‡itkovej vody ( GB 122 – 24K)

Obsah ú‡itkovej vody výmenník tepla l 0,95

Odberové mno‡stvo pri 60 °C
(∆T = 50 °C)

l/min – – 6,5 
(GB122-24K)

Nastavite¾ná teplota ú‡itkovej vody °C 40 - 60

Minimálny pripojovací tlak bar 0,75

Maximálny pripojovací tlak bar 10
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Velièina Jednotka Plynový kalorický kotol Logamax plus 

GB122-11 GB122-19 GB122-24(K)

Potrubné prípoje 

Plyn  G1 (prístroj) / R½ (príslušenstvo)

Vykurovacia voda G¾ (prístroj) / R¾ (príslušenstvo)

Ú‡itková voda G½ (prístroj) / R½ (príslušenstvo)

Odtok kondenzátu mm 32

Hodnoty spalín 

Mno‡stvo kondenzaènej vody 
Zemný plyn, 40/30 °C l/h 0,7 1,3 1,6

Hodnota pH kondenzaènej vody ca. 4,1

Prietok spalín
pri plnom za…a‡ení 
pri èiastoènom za…a‡ení 

g/s
g/s

4,9
2,2

8,4
4,3

10,6
4,3

Teplota spalín pri plnom za…a‡ení 
Vykurovacia krivka 75/60 °C
Vykurovacia krivka 40/30 °C

°C
°C

75
50

85
55

95
55

Teplota spalín pri èiastoènom za…a‡ení 
Vykurovacia krivka 75/60 °C
Vykurovacia krivka 40/30 °C

°C
°C

65
40

70
45

70
45

CO2 plné za…a‡enie, zemný plyn 
Skúšobný plyn G20 pod¾a normy % 9,2

CO2 plné za…a‡enie, zemný plyn 
Skúšobný plyn G31 propán pod¾a normy % 10,3

Emisný faktor CO pod¾a normy mg/kWh <22

Emisný faktor NOx pod¾a normy  mg/kWh <30

Dopravný tlak k dispozícii Pa 35 60 100

Spalinovod 

Spôsob prípoja na odvod spalín C13x, C33x, C43x, C53x, C63, C63x, B23, B33

Priemer spalinovodu mm 80/125

Elektrické údaje

Sie…ové pripojovacie napätie V 230

Elektrický príkon
Plné/èiastoèné za…a‡enie W 105/100 110/105 115/105

Elektrické poistenie IP44

Rozmery a váha prístroja

Výška x šírka x håbka mm 850 x 480 x 370

Váha (s krytom) kg 45 45 53
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7 Zoznam hesiel

A
Armatúra plynového horáka 33

C
CO2-obsah 15
Èistenie výmenníka tepla 24, 28

D
Doba dobehu èerpadla 19, 34 
Druh plynu 16, 19, 34

E
Elektrické prípoje

Expanzná nádoba 4
Externý zásobník vody 10

H
Horák èistenia 24, 28
Horák 23
Horák 24, 28
Hydraulické prípoje 5 

I
Ionizaèná elektróda 22, 27, 28 
Ionizaèný prúd 22 

K
Kontrola tesnosti 13, 21, 23

M
Miestnos… postavenia 6, 11
Montá‡ nad omietku 7
Montá‡ pod omietku 7 

O
Obsah oxidu uho¾natého 21 
Obmedzovaè mno‡stva teplej vody 18

P
Plniaci a vypúš…ací kohútik 11, 28
Pomer plyn / vzduch 23 
Poruchové hlásenia 32 
Potrubné prípoje 

Prevádzkové hlásenia 31
Predpisy 3

Prípoj teplej vody 7 
Prípoj topného okruhu 6
Prípoje plynu 5 
Pripojení k sieti 9
Pripojovací tlak plynu 14, 20, 23

R
Regulátor tlaku plynu 20
Rozmery 5
Rozsah dodávky 4

S
Sifón 23, 29 
Sie…ový prípoj 9
Smernice 3

T
Technické údaje 34
Teplota predného chodu 17
Teplota spalín 21
Teplota spa¾ovacieho vzduchu 21
Teplota teplej vody 18
Vykurovací výkon 19 
Trojcestný ventil 11
Rúrka spalín 16

U
Údr‡ba 23
Univerzálny horákový automat (UBA) 3
Uzavierací kohútik plynu 14, 20, 24

V
Výmenník tepla 4,23
Výmenník tepla teplej vody 13,30 
Výmenník tepla 24,28 

W
Wobbov index 16

Z
Zvápnenie 17, 30 
Za‡íhací zapa¾ovaè 27, 28 
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8 Vyhlásenie o zhode
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Buderus je v‡dy blízko Vás.
Vysokokvalitná vykurovacia technika si vy‡aduje profesionálnu inštaláciu a údr‡bu.
Preto Buderus dodáva kompletný sortiment prostredníctvom odborníkov na vykurovanie.
Spýtajte sa ich na vykurovaciu techniku od firmy BUDERUS.

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
e-mail: info@heiztechnik.buderus.de
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