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UPOZORNĚNÍ 

Označení CE 
Pokud jde o technické požadavky, které jsou nutné, označení CE je oficiální uznání kvality návrhu, výroby a výko-

nu tohoto zařízení. Jeho dlouhodobá životnost a jeho výkon bude v optimální úrovni, pokud jeho používání a jeho 

údržba jsou řádně prováděny dle platných předpisů.

Odpovědnost 
Toto zařízení musí být použito výslovně pro účel, pro který byl firmou 4heat navrženo. Z jakékoli smluvní odpovědnosti
je firma 4heat vyloučena v případě poškození osobami, zvířaty nebo zbožím, z kterých následují chyby při instalaci,
nastavení, údržbě a nevhodného použití. 

Přístroje musí vybaveny pouze originálním příslušenstvím. 4heat nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu,
vzniklých použitím příslušenství, které je nevhodné pro toto zařízení. 

Zařízení musí být instalováno kvalifikovanými odbornými pracovníky s dodržováním předpisů a platných nařízení, a v 
souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze. Instalatér je povinen provést instalaci shodnou s certifikáty 
produkované ministerstvy odpovědnými za výstavbu a bezpečnost plynu. Odkazy na normy, pravidla a směrnice uve-
dené v tomto manuálu jsou uvedené pro informační účely a jsou platné pouze k datu tisku tohoto manuálu. 

4heat je zodpovědný za shodu zařízení s předpisy, se směrnicemi a s normami výstavby platných v době uvádění na
trh. Znalosti a respektování právních předpisů, jakož i standardů vyplývajících z návrhu, implantace, montáže, uvedení 
do provozu a údržby jsou výhradně v kompetenci technického oddělení, instalátora a uživatele. 

Příjem — Skladování 
Plynová kondenzační vratová clona je dodávána na dřevěné paletě, chráněna kartonovým obalem a fólií. Je nezbytné 
zkontrolovat stav dodaného zařízení (i když je obal neporušený) a jeho shody v porovnání s objednávkou. 

V případě poškození nebo chybějících součástí, musíte sepsat připomínky na doklad o příjmu dopravní společnosti s

největší přesností, "po rozbalení" nemá žádnou právní hodnotu, a pak musíte potvrdit tyto výhrady doporučeným

dopisem do 48 hodin na dopravní společnost. Připomínáme, že je odpovědností kupujícího zkontrolovat dodané zboží,

žádný postih nebude možný, pokud není respektován tento postup.

Uchovávejte zařízení v čisté a suché místnosti, daleko od otřesů, vibrací, teplotních rozdílů a v prostředí s poměrnou
vlhkostí nižší než 90%. 

Záruka 
Vaše zařízení je zvýhodněno smluvní zárukou na jakékoliv výrobní vady, doba trvání této záruky je zákonem 
stanovená.

Naše odpovědnost jako dovozce nemůže být potvrzena pokud došlo k nesprávnému použití zařízení, tam kde je vada
nebo z nedostatečnosti údržby tohoto zařízení, dále také v případě nesprávné instalace zařízení (je na vaši odpověd-
nost, co se tohoto týče, zkontrolujte zda je poslední požadavek proveden kvalifikovanými odborníky).
Zejména nebudeme nést odpovědnost za materiální škody, nehmotné ztráty nebo ublížení na zdraví vyplývající z 
montáží, které nejsou v souladu: 
- se zákonným a právním ustanovením nebo předpisy stanoveny místními úřady, 
- s vnitrostátními, místními nebo s určitými právními ustanoveními týkající se instalace, 
- s našimi pokyny s doporučením k montáži, zejména o pravidelné údržbě výrobku,
- s pravidly obchodu.  
Naše záruka je omezena na výměnu nebo opravu pouze těch dílů, které jsou uznány jako vadné našimi odbornými 
servisy, s výjimkou nákladů na práce, cestovného a dopravy.
Naše záruka se nevztahuje na výměnu nebo opravu dílů jako výsledek, zejména, běžného opotřebení, nesprávného 
využití, servisními prohlídkami nekvalifikovaných třetích stran, na vadu způsobenou nedostatečnou údržbou, 
nevyhovujícím elektrickým napájením a použitím paliva, které je nevhodné nebo nekvalitní. 
Dílčí sestavy, jako jsou motory, čerpadla, elektrické ventily, atd..., jsou zaručeny pouze tehdy, pokud nebyly nikdy od-
straněny. Práva stanovená v rámci Evropské směrnice 99/44 / CEE, přenesena legislativní vyhláškou č. 24 ze dne 2. 
února 2002 zveřejněna na Úředním věstníku č. 57 ze dne 8. března 2002 zůstávají v platnosti. 
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1-1 Obecná doporučení 

Plynové kondenzační clony jsou určeny pro vytápění průmyslových a obslužných průmyslových oblastí a 
pouze pro použití v interiéru.  

Tato zařízení mohou být instalovány pouze v místnostech, které jsou dostatečně větrané, pro vnější 
umístění musí mít zařízení utěsněnou přípojku.

Správný provoz topící jednotky závisí na správné instalaci a správném uvedení do provozu. Montáž a 

údržba musí být provedena kvalifikovaným personálem v souladu s předpisy a pravidly platnými v oblasti 

obchodu.  

Nedodržením těchto pravidel způsobí okamžité odmítnutí veškeré odpovědnosti ze strany výrobce. 

PLYNOVOU KONDENZAČNÍ CLONU NEINSTALUJTE V:

- místnostech, které mají riziko výbuchu, 

- místnostech s obsahem chlorované směsné páry,

- místnostech, které jsou nadměrně vlhké (elektrické nebezpečí). 

Zodpovědná osoba provádějící instalaci musí zkontrolovat, že montáž respektuje doporučení tohoto 

oznámení, 

1) informovat uživatele:

 - že nemůže sám o sobě vykonávat žádné změny v konstrukci zařízení nebo způsobu provedení 

instalace; poslední modifikace (výměna, odnětí ....) bezpečnostních komponentů nebo jejich částí, 

které mají vliv na účinnost zařízení či hygienu spalování systematicky způsobí zrušení CE označení 

zařízení. 

 - že je nezbytné dodržovat doporučené čištění a údržbu. Každoroční preventivní technická údržba je 

povinná. 

2) předat tyto pokyny konečnému uživateli, pokyny tvoří nedílnou součást zařízení a proto musí být

zachovány a musí vždy doprovázet zařízení, a to i v případě prodeje na jiného vlastníka nebo uživatele. 

Neustále vynakládáme úsilí na zlepšování našich produktů. V důsledku tohoto si vyhrazujeme právo

na změnu vlastností uvedené v tomto dokumentu. 

1-2 Popis zařízení 

Plynová kondenzační vratová clona je nezávislý horkovzdušný generátor na zemní plyn a na propan; toto 

je v souladu s Evropskou směrnicí 2009/142/CE a 2009/142/CE pro plynové zařízení (EN1050: 2009 a

EN1196: 2011 norma). 

Skládá se z "přímého" plynového vytápění. Pro přenos spalin mimo místnost se instaluje ventilátor
umístěný před spalovací komorou. Spalovací vzduch poté může být užíván v rámci vnějšího prostředí
nebo mimo ni. Tyto ohřívače lze připojit na komínový výstup typu B23, C33 nebo C13. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
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Plynová kondenzační vratová clona se skládá z vodního kondenzačního plynového ohřívače a 
horkovodního tepelného výměníku umístěného v proudu vzduchu.

Osový ventilátor nebo-li odstředivý ventilátor fouká vzduch přes vzduch/voda tepelný výměník pro zvýšení
své teploty. Tato technika umožňuje dokonalou stejnorodost foukáné teploty, která má být zachována.

Na rozdíl od tradičního trubkového výměníku tepla, částečná či úplná redukce proudu vzduchu 
nebo výpadek elektrické energie během provozu nepoškodí zařízení.  
Spalovací část je zcela izolována od vzduchového okruhu, proto proud vzduchu nemůže být jakkoli 
znečištěn. 
Ohřívač je vybaven nízkým NOx předsměšovacím hořákem.  

Spalovací vzduch je nasáván ventilátorem s proměnným průtokem a poté prochází soustavou difuzéru,
který nasává správné množství plynu v souladu s prouděním vzduchu.  

Směs vzduch/plyn je potom vedený do hořáku umístěného uprostřed trubkového výměníku tepla z 
nerezové oceli. 

Plamen a spaliny projdou přes výměník tepla dvakrát, aby bylo možné odvést maximum energie. Tato 
technologie umožňuje minimální účinnost 98%, která je získána při maximálním výkonu a 108% v modulaci. 

Optimalizace výstupu kondenzačního systému je spojena s jeho regulací.

Čím více je výkon ohřívače jednotky založen na základě svých potřeb, tím více se bude kondenzovat. 

Poměr modulace je až 25% maximální síly. 

Elektronická karta jednotky ohřívače, která je spojená s topným optimalizátorem zajišťuje nepřetržitou
modulaci tepelného výkonu mezi minimálními a maximálními hodnotami. Funkce, která upravuje 
napájení jednotky, zaručuje jeho dokonalou adaptaci ke skutečným potřebám budovy.

1-3 Ovládání 
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TYP ZAŘÍZENÍ 
HGC50V001

max min 

Jmenovitý tepelný výkon PCS kW 50 14 

Jmenovitý tepelný výkon PCI kW 45 12.6 

Nominální tepelný výkon kW 44.1 8.2 

Účinnost  % 98 108 

ΔT teplotní spád vzduchu °C 24 8 

Třída NOx hodn. 5 

Průtok plynu při 15°C 

Zemní plyn     G20 

Zemní plyn  G25

 LPG  G31 

20 mbar
25 mbar
37 mbar

4.77 m3/h 

5.23 m3/h 
3.51 kg/h 

Průtok vzduchu při 15°C m3/h 6000 

Ø  ventilátoru mm 450 

Rychlost otáček otáčky/1' 1400 

Ø odkouření mm 80 

Ø připojení plynu - 1/2’’ M 

Napájecí napětí 230 V ~ 50Hz 

Elektrický příkon W 965 

Objem vody / glykol  (–15°C) Litr 12 

Provozní teplota °C -15/+40 

Max průtok kondenzátu l/h 2.5 

Hmotnost Kg 150 

Svislý model plynové kondenzační clony fouká svůj horký 
vzduch tak, aby pokryl otvor vrat.

Je snadné nainstalovat až dvě vratové clony a až dvě tlakové 
vratové clony nad sebou.

Až šest vrat (maximálně šestnáct horkovzdušných clon) 
může být řízeno pouze jedním regulátorem pomocí komuni-
kace Modbus.  

Spuštění přístroje je poháněno vratovým spínačem, který je 
připojen k jedné z clon příslušných dveří.  

Pravá a levá verze je ve stejném pouzdře, zvolte si svou 
stranu pro odvod spalin, přívod plynu a odvod kondenzátu. 

Nanejvýš tři clony mohou být namontovány nad sebou, podle 
následujících pravidel: 

 2 tepelné clony + 1 studenovzdušná tlaková clona

 

 

1 tepelná clona + 2 studenovzdušné tlakové clony

3 studenovzdušné tlakové clony
Vždy používejte montážní díl na každou vratovou clonu, aby 
jste se ujistili, že je dobře upevněná ke stěně a nemůže
spadnout. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
2-1 Vratová clona 
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D 

C 
B 

I 

A 

H

G

J 

F

HGC50V001 
A 2080 mm 

B 650 mm 

C 866 mm 

D 566 mm 

E 718 mm 

F 154 mm 

G 234 mm 

H 103 mm 

I 670 mm 

J(Ø výpary) 80 mm 

2-2  Rozměry 
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3-1 Montáž vratové clony 

Jak je uvedeno v sekci 1.1, instalace nad sebou je možná.

Jednotlivé clony, tlakové nebo topné, jsou dodány s montážní sadou. Sada se skládá z 2 bočnic, které drží
tyto dvě clony navzájem k sobě. K dispozici je také držák pro upevnění na zeď, který je připevněn k
difuzéru, a který brání selhání. V případě, že difuzér je třeba obrátit, změna musí být provedena před
montáží. 

INSTALACE 

Boční montáž 

Boční montáž 

Nástěnná montáž 

3-2 Připojení kouřovodu 

Spalovací okruh je utěsněn ve vztahu k okolnímu prostředí. 
Vzduch pro spalování je nasáván z místnosti a přípojka odvodu kouře je instalována vodorovně nebo svisle 
směrem ven z místnosti.  
Přívod spalovacího vzduchu a přípojky odkouření jsou umístěny vodorovně nebo svisle směrem ven z 
místnosti.  
Připojení odkouření nesmí procházet skrze jiný prostor, než tím, ve kterém je zařízení instalováno. 
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5 

1 

Seznam součástí: 

- (1) Prodloužení Ø80mm PP 
- (2) Koleno 90° 
- (3) Plochý blikající indikátor (posuvná lišta není 

součástí) 
- (4) Střešní svorka 
- (5) Nástěnná svorka 

Je možné prodloužit nebo změnit směr 
vzduchového průduchu pomocí schváleného či 
předepsaného příslušenství. Úseky potrubí musí 
být přinejmenším stejné, jako průměr potrubí 
vedené ze zařízení. Nikdy se nesnažte snížit 
průměr potrubí či blokovat větrání v místnosti. Je 
doporučeno používat kolena s

  

45 °.
Neumisťujte stěnové odvádění:  
- méně než 2 metry od ventilace nebo otvoru v 
zemi, či v oblasti kterou prochází osoby. 

B23 vertikální (střecha) 

2 

1 

1 

3 

4 

B23 horizontální (stěna) 

Přípojný bod musí být zapečetěný a pevný, ujistěte se, že těsnicí spoje jsou přítomné.  
Celková délka nesmí být větší než 10 metrů, s vědomím, že: 1 koleno 90° nebo 45° = 1 metr potrubí. V 
případě vodorovné části se ujistěte, že je vždy přítomen sklon směrem k ohřívači, tak aby se zabránilo 
riziku zadržování kondenzátu. 

VAROVÁNÍ 



10 

3-3 Připojení kouřovodu při montáži nad sebou 
Vyvarujte se horní montáži o více než dvou horkovzdušných clon. Další informace viz strana 6.

1 

2 

3 

4 

Poznámka: 

Pokud jsou výfuková potrubí vratové clony navzájem propojená, ujistěte se, že jejich propojení bylo vždy
v podtlaku, tak aby dým nemohl jít zpět do spalovací komory. Použijte Ø150mm potrubí při propojování.
Pro bližší informace, se obraťte na náš servis  servis@4heat.cz .

Přípojný bod musí být zapečetěný a pevný, ujistěte se, že těsnicí spoje jsou přítomné. 
Celková délka nesmí být větší než 10 metrů, s vědomím, že: 1 koleno pod úhlem 90° nebo 45° = 1 metr 
potrubí. V případě vodorovné části se ujistěte, že je vždy přítomen sklon směrem k ohřívači, tak aby se 
zabránilo riziku zadržování kondenzátu. 

VAROVÁNÍ 

B23 vertikální B23 horizontální 

7 

6 

Seznam součástí: 
- (1) Trubice kondenzátu 
- (2) Prodloužení Ø150mm PP 
- (3) Trubice  
- (4) Plochý blikající indikátor (posuvná lišta není součástí) 
- (5) Střešní svorka 
- (6) Nástěnná svorka 

- (7) Prodloužení Ø80mm PP 

5 
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3-5 Připojení kondenzátu 
Plynové kondenzační jednotky jsou vybaveny sifonem, který zajišťuje průtok kondenzované vody na
zadní straně přístroje, sifon se dodává zvlášť k připevnění během montáže.  

Pozor, odvod se musí provádět za použití materiálů, které jsou odolné proti kyselině ve vodě s pH 3.

Nikdy nepoužívejte trubky z mědi nebo z pozinkovaného železa. 

- Před použitím zařízení naplňte sifon vodou přes zátku plnění. Tímto zabráníte výstupu kouře z
odpadních vod, při uvedení do provozu.

Ochrana proti zamrznutí 
Odvod kondenzátu, včetně sifonu, musí být chráněn před mrazem. Je vhodnější mít přístupné odvodní
potrubí, kdykoli je potřeba, nejlépe uvnitř nezamrzajících prostor. Pokud je umístění mimo budovu, je
nutné, aby část potrubí za sifonem byla otevřená tak, aby nedošlo k tvorbě ledu, který by blokoval tok.
Aby jste zabránili výskytu rizikové události, která by mohla způsobit nevratné poškození jednotky, dbejte
na veškeré nezbytné opatření.

Neutralizace kondenzované vody (volitelné příslušenství, viz seznam náhradních dílů) 
Kyselost vody, získaná při spalování zemního plynu má pH 3-4. Některé interpretace nařízení o znečiště-
ní odpadů stanovují úpravu kondenzátu. V tomto případě poskytujeme neutralizační sadu kondenzační
vody. Obraťte se na poprodejní servis pro podrobné informace.  

3-4 Plynové připojení 
Především je nutné zkontrolovat, zda je zařízení, které jste obdrželi shodné s distribuovaným typem. Za 
tímto účelem je třeba zkontrolovat údaje uvedené na štítku generovaného výrobcem.

Přívod plynu musí být přiměřený výkonu výměníku a musí být vybaven veškerým bezpečnostním a
kontrolním zařízením dle požadavků současných norem. 

Přesná studie musí být provedena u průměrů potrubí v závislosti na typu proudícího plynu, a na délce
potrubí. Je třeba se ujistit, že pokles tlaku v potrubí nepřekročí 5% vstupního tlaku. 

Plynové připojení musí být provedené v souladu s doporučeními a ve vztahu k vnitřním instalacím bez 
ohledu na druh plynu, kvalifikovaným personálem, který vlastní nezbytné certifikáty.

Před jakýmkoliv uvedením do provozu, se ujistěte, že plynové potrubí je utěsněné a očistěte různé
nečistoty způsobené provozem. Pozor: před otevřením plynárenské sítě, zkontrolujte těsnění až po 
jednotku ohřívače elektromagnetického ventilu. 

A 

C 

B 

1 

2 

3 
4 

5 



L - fáze
N - nulový kabel
T - zemnící kabel (Pe)
P - pilot signál
D - signál poruchy

(Pe)

Připojení 5 žilovým kabelem
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1– Hlavní jistič 
2– Regulátor 
3– Vratové čidlo 
4– Bezpečnostní spínač 
5– Vertikální horkovzdušná clona 
6– Clona vnějšího ovzduší 

Napájecí napětí (230V) 
Kabelové čidlo (24 V)
ModBus kabel 

Regulátor může řídit až 6 dveří a 16 horkovzdušných clon. 
Otevírání vrat je poháněno volitelným snímačem připojeným k 
jedné z vratových clon daných vrat. 

Prostor před jednotlivými vraty může být vytápěn po uzavření, 
když je teplotní senzor připojen k jedné z horkovzdušných clon 
daných vrat. 

Vertikální clona vnějšího ovzduší může být umístěná na 
horkovzdušné cloně pokud pravidlo (strana 6) je respektováno. 
Bude odebírat napájecí napětí z horkovzdušné clony pod ní. 
Není nutný kabel ModBus pro clonu vnějšího ovzduší.  

Maximální délka ModBus kabelu je nastavena na 300 metrů. 
Nepřekračujte tuto délku jinak nemusí správně fungovat. 

1 
2 

3 

4 4 

5 

5 

6 6 

5 

5 

Bezpečnostní spínač je doporučen z bezpečnostních důvodů. 

Elektrické připojení musí být provedeno autorizovaným technikem 

A: Fáze 
B: Nulový (GND) 
C: Zem

Upozornění: Ujistěte se, že obecné napájecí napětí je 
odpojené před jakoukoli operací. Hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. 

A B

C 

A B 

C 

ELEKTRICKÉ A SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ 

4-1 Příklad instalace dveří s bezpečnostní součástkou 

Vertikální clona 

4-2 Bezpečnostní spínač 
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4-3 ModBus, teplotní čidlo a připojení vratového spínače 

Komunikace mezi řídicím systémem vytápění a topnými jednotkami probíhá pomocí dvoulinky. Délka tohoto kabelu by 
neměla přesáhnout 300 metrů. 
Připojení musí být provedené podle výše uvedeného schématu. 
Kabel 1 pocházející ze systému regulace vytápění, kabel 2 odchází na následující jednotku 

3/ ModBus, přípojení teplotního čidla a vratového 
spínače. 

A) ModBus připojení zleva do prava: tmavě modrá / bílá /
světle modrá.

B) Regulace teploty (pro jednotlivé vrata) potřebuje

jedno teplotní čidlo pro dané vrata připojené k JP10 

Délka teplotní sondy by neměla přesáhnout 25 metrů. 

C) Vratový senzor je třeba připojit k JP16 pro jednotlivé
vrata.

Diagram 2a 

Diagram 2b 

A    B   GND 

kabel 1   kabel 2 

C 

B 

A 
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4-4  Připojení elektrického PCB  

Vratový spínač 

Čidlo vodního tlaku 

Průtokový snímač vody 

Čidlo teploty vzduchu 

Teplotní čidlo výstupního vý-
měníku tepla 
Teplotní čidlo sacího výmění-
ku tepla  
Čidlo teploty v místnosti 

Terminál ovládací skříňky 

Elektroda zapalovací svíčky 

230V napájející napětí 

PWM Signál 

ModBus linka

PWM  ovládání ventilátoru 

Premixový ventilátor

230V napájecí napětí 

Bezpečnostní termostat 

230V Ventilátor napájecí 

napětí 

230V Čerpadlo napájecí 

napětí 

Ionizační elektroda 
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5-1 Uvedení do provozu 

1- Než začnete, ujistěte se zda je vratová clona vypnutá, zkontrolujte zda-li jednotlivé připojení bylo
skutečně provedené tak, jak je definováno v následujících kapitolách: 

- “Přípojka kondenzátu", strana 15 
- “Připojení odvodu spalin "strany 11-14
- “Elektrické připojení" strany16-18 
- “Připojení plynu" strana 15 

Zkontrolujte také následující: 
- Že instalovaný ochranný film na panelech byl odstraněn 
- Že vzdálenosti kolem vratové clony budou dodržované 
- Že byly provedeny všechny patřičné elektrické přípojky komponentů 
- Že připojení k zemi je účinné 

2- Zkontrolujte napětí napájení ke svorkám vratové clony. Ty musí být mezi 210 V a 230 V střídavě. 
Upozornění: dodržujte fázi Neutrální polarity. V případě hrozící neutrální, poskytněte nepolarizovanou
ovládací skříňku. Upozornění: použití tohoto boxu snižuje čtení ionizačního signálu a neumožní optimální 
poměr modulace, které je třeba dosáhnout (obraťte se na dovozce pro více informací).

3– Přidělte číselné kódování na komunikační kartu každého zařízení. 
Upozornění: nesmíte mít několik zařízení se stejným číselným kódem (tím by došlo k poruše komunikace). 
Regulace vytápění může přijmout až 16 zařízení.  

4- Zkontrolujte, zda druh plynu a tlak přívodu odpovídají zařízením, maximální tlak 50 kPa, viz tabulky
tlakového průtoku. 

5– Zkontrolujte na optimalizátoru, zdali komunikace mezi vratovými clonami funguje, a že žádný z 
detektorů nechybí. 

6- Zapněte jednotku topení. 
- Zkontrolujte, zda je všeobecný plynový ventil skutečně otevřený, očistěte plynové potrubí. Otevřete 
uzavírací kohoutek, který je umístěn proti proudu každého zařízení.
- Zkontrolujte, zda jsou elektrické části v blízkosti přepínače zařízení skutečně zapnuté. 
- Zkontrolujte, zda jsou foukací lopatky skutečně otevřené, minimálně na 45 ° C.
- Dle regulace, zvýšte pokyn teploty na hodnotu vyšší o více než 1 ° C, než je teplota v místnosti, 
následně přejděte do automatickém režimu (viz brožura topného optimalizátoru). 
- Jednotka ohřívače se spustí a změní na plnou rychlost. 

Pozn.: zařízení jsou předem nastavené výrobcem, ale stanovující hodnoty mohou být upravené. Tato
úprava může být nezbytná, zdali je zařízení instalováno v nadmořské výšce přesahující 500 metrů. 
Vzhledem k tomu, že tlak vzduchu je nižší, kvalita spalování je ovlivněná. Tuto operaci najdete v popisu o 
regulaci hořáku, strana 19. 

7- Seřiďte optimalizátor a nastavte jej pro automatický režim viz brožura topného optimalizátoru.

UVEDENÍ DO PROVOZU 
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5-2 Nastavení hořáku 

Tato operace musí být provedena kvalifikovaným odborníkem, který je vybavený 
analyzátorem spalování. 

Před jakýmkoli servisním zahájení, vypněte dodávky elektřiny a plynu. 
Při výměně plynové cedulky "nastavení plynu", která je umístěná uvnitř dvířek topné jednotky musí být 
změněná tak, aby vyznačovala nové nastavení. 
Zkontrolujte obvodové těsnění plynu po každém servisním zahájením. 

Nezbytné nářadí: 
- Šestihranný klíč - IMBUS samec 2,5 (Velkoprůtokové nastavení poměru směsi vzduchu plynu) 

- Šestihranný klíč - IMBUS samec 4 (Nízkoprůtokové nastavení poměru směsi vzduchu plynu) 

- Spalovací analyzátor (CO2 / CO - teplota kouře) 

- Snímač tlaku ukazující tlak plynu maximálně 50 mBar 

Postup pro kontrolu a nastavení hořáku pomocí premixu (předběžné směsi): 
1) Kalibrujte váš spalovací analyzátor a vložte tyč do kouřovodu.

2) Prověřte tlaku plynu před zapálením, při zastavení a při spuštění (zkontrolujte tabulku).

3) Spusťte topnou jednotku.

- Spusťte ohřívač na maximální výkon (viz funkce údržby optimalizační) 

- Po 2 minutách provozu zkontrolujte hodnotu CO2 

- Nastavte hodnotu pomocí šroubu A v souladu s níže uvedenou tabulkou. Otáčením ve směru 
  hodinových ručiček pro snížení hodnoty CO2, a v opačném směru ke zvýšení. 

- Přepněte na minimální výkon (viz funkce optimalizační údržby) 

- Nastavte hodnotu pomocí šroubu B v souladu s níže uvedenou tabulkou. Otáčením ve směru 
  hodinových ručiček pro zvýšení hodnoty CO2, a v opačném směru k jeho snížení. 

- Jakmile je nastavení malého průtoku provedené, změňte optimalizátor do normálního režimu. 

Druh plynu Provozní tlak při největším 
výkonu viz A

Od  20 do 50 mbar Min 18 mbar 5% 6% 160    200 

Zemní plyn Od  25 do 50 mbar Min  20 mbar 5% 6% 160    200 

G31 (LPG) Od  28 do 50 mbar Min 25 mbar 5% 6% 160    200 

B-Nastavení nízkého 
průtoku 

A–Nastavení vysokého 
průtoku 

1 – Klínový hořák 
2 – Prstenec venturi 
3 – Venturi 
4 – Plynové vtlačování  
5 – Ovládací skříňka 
6 – Plynový magnetický 
     ventil 

7 – Regulátor plynu 

1 2 4 5 6 3 7 

Barva prstence venturi: červená 
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6-1 Řešení závad 

V případě problémů musí být splněny podmínky před zprovozňováním ohřívací jednotky. Je-li řídící jednotka 
v bezpečnostním nastavení (rozsvícená kontrolka hořáku závad) předělejte nastavení.  

POZOR: Všechny elektrické nebo mechanické servisní operace musí být provedené, když je 
elektrické napájení odříznuté od přívodu plynu. 

Varování: pouze originální náhradní díly od výrobce umožňují bezpečnost výrobku a osob, které 
mají být zachovány. Použitím jiných než originálních dílů padá veškerá odpovědnost, a ruší 
platnost záruky produktu. 

Vada Příčina Náprava 

Přístroj se nespustí - Hlavní vypínač je na OFF 
- Zelený indikátor off = žádné napětí 
- Optimalizátor signalizuje komunikační 
vadu 
- Optimalizátor signalizuje vadu detektoru 
- Optimalizátor signalizuje vadu hořáku 
- Optimalizátor signalizuje vadu vodního 
okruhu 
- Ventilátor hořáku je mimo provoz 
- Spínač tlaku vzduchu je mimo provoz 
- Nesprávné kódování zařízení 
- Optimalizátor je nesprávně 
nakonfigurován 

- Otočte spínač do polohy ON 
- Zkontrolujte elektrické napájení 
- Zkontrolujte komunikační kabel 
- Zkontrolujte a vyměňte detektor 
- Obnovte hořák 
- Zkontrolujte hladinu vody a čerpadlo 
- Vyměňte ji 
- Zkontrolujte kódovací číslo zařízení 
(strana 19) 
- Konfigurujte optimalizátor 

Ventilátor hořáku se několikrát 
zapne bez přítomnosti plamene a 
ovládací skříňka přepne na 
zabezpečení (vada hořáku) 

- Není plyn 
- Vzduch v potrubí 
- Nesprávné nastavení poměru vzduch / 
plyn 
- Vadný plynový elektromagnetický ventil 
- Osvětlovací elektroda nesprávně 
nastavená nebo poškozená 
- Vadná ovládací skříňka  

- Zkontrolujte tlak 
- Vyčište potrubí 
- Nastavte poměr vzduch / plyn (strana 
17) 
- Vyměňte jej 
- Nastavte je nebo je nahraďte 
- Nastavte je nebo je nahraďte 

Ventilátor hořáku je v nastaven 
na maximální rychlost, ale síla 
není na maximum. 

- Délka kouřovodu je příliš dlouhá 
- Potrubí přívodu vzduchu nebo komínu je 
blokováno 
- Nesprávné nastavení hořáku 
- Příliš vysoká teplota přívodu vzduchu 

- Zkraťte délku  
- Odpojte potrubí 

- Zkontrolujte spalování (strana 17) 
- Pokojová teplota příliš vysoká 

Hořák nemoduluje, ale 
rychlost ventilátoru hořáku je 
na maximum. 

- Optimalizátor nesprávně nastavený 
- Odpojen PWM pilotní kabel 
- Vadný motor ventilátoru 
- Vadná elektronická karta 

- Nastavte jej (viz návod optimalizátoru) 
- Zkontrolujte připojení 
- Vyměňte je 
- Vyměňte je 

Hořák se spustí a ovládací skříň 
přepne na zabezpečení. 

- Neutrální inverze fází 
- Elektrické napájení bez nulového vodiče 
- Vadný snímač ionizace 

- Proveďte inverzi fáze a nulové 
elektrické napájení 
- Použijte kontrolní box SNI 
- Vyměňte ji 

U verzí s proměnným průtokem 
vzduchu. 
Ventilátor vzduchu nemoduluje. 

- Změna rychlosti není regulována na 
optimalizátoru 
- Odpojený kabel variace otáček  
- Vadný motor 

- Nastavte rychlost optimalizátoru 
- Zkontrolujte kabel 
- Vyměňte jej 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 
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6-2 Seznam náhradních dílů, vertikální verze 

Nº  Popis Číslo náhradního dílu 
HGC50V001 

1 Měděný přívod plynu - 

2 Teplotní čidlo - 

3 Dvířka k plynovému hořáku UTC0020B 

3 Výměník z nerezové oceli (tělo) UTC0020C 

4 Elektronická PCB REG230 

5 Plynový ventil UTC0400 

6 Ovládací skříňka UTC0410 

7 Ventilátorový stykač - 

8 Vtlačovač plynu UTC0490 

9 Konektor kondenzátu UTC0425 

10 Odvod kondenzátu (sifon, téčko, uzávěr) UTC0463 

11 Kondenzační hadice UTC0427 

12 Venturi (Venturiho trubice) UTC0402 

13 Ventilátor hořáku UTC0420 

14 Ventilátor 2x ATE804S 

15 Měřič průtoku vody UTC0466 

16 Výstup měděného okruhu - 

17 Výstupní výměník teplotního čidla ELE0148 

18 Snímač tlaku ATE455 

19 Sací měděný okruh - 

20 Čerpadlo POM003 

21 Expanzní nádrž UTC0435 

22 Utěsněné koleno PPs Ø80mm -   

23 Utěsněné prodloužení PPs Ø80 mm - 

NR Pojistný ventil 3 bary PB404 

NR Ionizační kabel + ionizační elektroda CAB0222 + UTC0450 

NR Zapalovací kabel + zapalovací elektroda CAB0223 + UTC0449 

NR Vodní výměník tepla BAT_WGV7.2 

NR Těsnění dvířek hořáku UTC0002 
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Topné těleso: 
Během roční prohlídky, jsou pozorovány v těle topného tělesa
usazeniny, je nutné je odstranit sáním. Může být i nezbytné vyčistit
vnitřní části tepelného výměníku tvrdým neohebným kartáčem z 
kovu. Jakékoliv čištění pomocí kyseliny nebo alkalickým produktem je 
přísně zakázáno. 

Izolace: 
Je třeba každý rok zkontrolovat izolaci topného výměníku (umístěn 
pod topným tělesem). V případě poškození je nutné jej vyměnit. 
Pokud sifon způsobil vzestupný pohyb kondenzátů do topného těle-
sa, musí být vyměněn. 

Těsnění kouřovodu: 
Je-li poškozené, je nutné jej vyměnit. 

Dvířka hořáku a těsnění: 
Pokud na nich existuje jakékoliv poškození, musí být vyměněny.
Silikonové těsnění dvířek hořáku musí být vyměněné každé dva roky. 

Hořák : 
Pokud je poškozen, je nutné jej vyměnit 

Elektrody:  
Systém vznícení ionizační elektroinstalace musí být zkontrolované. V 
případě poškození, elektroinstalace se musí vyměnit. Zkontrolujte 
kvalitu izolace, že neexistuje nános oxidu hlinitého. Vyměňte elek-
trody a těsnění, pokud jsou viditelné nějaké škody.  
Zkontrolujte, zda vzdálenost zapalovací elektrody (4 +/- 0,5 mm), a 
vzdálenost ve srovnání s elektrodovým hořákem (8 +/- 1 mm). 

Limitní čidlo teploty: 
Není možné vyměnit čidlo limitní teploty. Je-li odebíráno, způsobí ne-
vratné škody a bude nutné vyměnit celé tělo topného tělesa. 

Aby bylo možno využít záruku, je nutné použít náhradní díly od 
dovozce 4heat s.r.o. 

Veškerá údržba na vychladlé jednotce musí být realizována profesionálem. Není nutné 
čistit každý rok, ale z hlediska bezpečnosti, je nezbytné kontrolovat každoročně různé 
komponenty uvedené níže. Kromě toho je třeba provádět údržbu a výměnu, je-li to 
potřebné. 

ÚDRŽBA 
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Expanzní nádrž: 
Neotvírejte v případě, že je přístroj stále horký. Riskujete vážné 
popáleniny! 

Zkontrolujte hladinu při vypnutí a zastudena! Hladina musí být ve 
výšce zátky. Přidejte kapalinu s nemrznoucí směsí k doplnění úrovně 
pouze v případě nutnosti. Pozor používejte pouze nemrznoucí 
kapalinu schválenou výrobcem. 

Čerpadlo: 
Zkontrolujte chod čerpadla, jakákoliv vada v čerpadle je signalizová-
na snímačem tlaku. V případě dlouhodobého přerušení provozu mů-
že být nezbytné v některých velmi vzácných případech pokračovat v 
"odgumování" to znamená odlepení čerpadla. V takovém případě: 
vypněte přístroj, vyšroubujte zátku čerpadla zavedením plochého 
šroubováku do otvoru a otáčejte, dokud "odlepení" není dokončeno. 

Spalování: 
Změřte rychlost O2 / CO2 a teplotu spalin. 

Upozornění: předpisy stanovují maximální hodnoty, obraťte se 
na svého prodejce nebo příslušnou místní organizaci. 

Pokud hodnoty ze strany 20 nelze dosáhnout, kompletní údržba 
topného tělesa je nezbytná. Zkontrolujte plamen prostřednictvím 
skleněného průzoru, plamen by měl být stabilní a jeho barva by měla 
být modrá s oranžovými částicemi kolem hořáku (vysoká rychlost). 
Při inspekci zkontrolujte, zda-li je senzor analyzátoru utěsněn v místě 
odběrové sondy, jelikož konec snímače je ve středu potrubí 
kouřového odvodu. 
Vodní výměník tepla: 
Vyjměte vzduchový difuzér a vyčistěte baterii pomocí vysavače nebo 
vzduchové pistole. Zkontrolujte, zda výměník tepla nemá žádné úni-
ky.  

Sifon:  
Zkontrolujte kondenzát v odvodním sifonu, musí být naplněn čistou 
vodou. Také musí umožnit volné proudění kondenzátů.  

Odvětrávací potrubí:  
Zkontrolujte potrubí čerstvého vzduchu a odkouření. Trubky musí být 
utěsněny proti dýmu a odolné proti korozi.  

Topné těleso:  
Zkontrolujte správnou funkci všech bezpečnostních zařízení a zkon-
trolujte utažení všech šroubů.  
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PROBLÉM NÁPRAVA 

V případě plynového zápachu

- Uzavřete vnější přívod plynu a odřízněte elektřinu. Zavolejte kvalifikova-
ného technika.

Hořák je v bezpečnostní poloze

 8-1 Bezpečnostní pravidla 
- Je zakázáno připojit a/nebo snížit provzdušňovací otvory v prostoru umístění nebo v 

zařízení, - Nikdy neblokujte odvod kouřového potrubí či sání čerstvého vzduchu,  

- Nikdy neprovádějte žádné změny v nastavení provedené kvalifikovaným personálem, 

- Nikdy nestříkejte vodu na topnou jednotkou, nedotýkejte se zařízení částmi těla, které jsou mokré a/nebo 
bosou nohou,   

- Nikdy se nedotýkejte horkých částí topné jednotky a/nebo pohyblivých částic,  

- Nikdy nevkládejte ani nepřipojujte libovolný objekt k zařízení, 

- Jakýkoliv zásah na zařízení je zakázán ledaže zařízení bylo odpojené od elektrické sítě a přívod plynu byl 
odříznut.  

- Neupravujte druh používaného plynového paliva, nastavení zařízení, nastavení bezpečnostních systémů 
ani regulačních systémů,  mohly by jste tímto způsobit nebezpečné situace.   

Upozorněte poprodejního servisního technika v případě výměny plynu, tlaku plynu, nebo úprav napájecího 
napětí.  

V případě dlouhodobé nefunkčnost, odpojte elektrické napájení od zařízení. Při následujícím spuštění do 
provozu, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaný personál. Jako obecné pravidlo všech servisních oprav  
a/nebo údržby musí být provedeny výhradně autorizovaným a kvalifikovaným personálem.  

Sepsání servisní smlouvy důrazně doporučujeme "projednejte se svým instalačním technikem". 

8-2 Co udělat v případě problémů? 

DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE 



Ječná 1321/29a 
621 00 Brno 
Česká republika 

Servis: servis@4heat.cz     
 +420 739 456 902 

Office: info@4heat.cz Obchod: 
Výměníky, projekty na vytápění a VZT v ČR, SR a EU

+420 776 186 783
Výměníky a VZT jednotky

   +420 777 777 224
Praha, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a 

Liberecký kraj

+420 730 891 891
Královehradecký, Pardubický, Olomoucký a 

Moravskoslezský kraj

+420 734 256 724
Vysočina, Zlínský, Jihomoravský a Jihočeský kraj

+420 733 640 222

  +420 739 456 902  
 +420 513 035 275 

Fax:         +420 246 013 254 

Skladové a logistické služby: 
Joppa Logistic s.r.o. 

Písečná 509/5
620 00 Brno

V případě jakýchkoliv nejasností nás neprodleně kontaktujte na výše uvedených kontaktech. Společnost 4heat s.r.o. si vyhrazuje učinit 
v manuálu změny na základě svého uvážení.

www.4heat.cz www.4heat.sk
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