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1-VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ 
Tato zařízení možno připojit na svislý nebo vodorovný souosý komín, na přívod vzduchu a odvod spalin nebo jen 
na odvod spalin. 
Tato zařízení mohou být umístěna jen v dostatečně větraných prostorech. 
Bezporuchový chod zařízení závisí na jejich správné instalaci a provozu. 
Při nedodržení těchto technických podmínek výrobce nenese odpovědnost za případné poškození zařízení. 
Instalace, provoz a údržba těchto zařízení musí být prováděny podle platných technických podmínek  
a platných norem a předpisů. 
TEPLOVZDUŠNÉ AGREGÁTY SE NESMÍ INSTALOVAT: 

-do prostorů s nebezpečím výbuchu, 
-do prostorů s výpary obsahujícími chlór, 
-do prostorů s velkým množstvím hořlavých a výbušných prachů, 
-do extrémně vlhkých prostorů (elektrická bezpečnost). 

Doporučení pro instalaci: 
- dodržet min. vzdálenost 200 mm zadní části agregátu "ventilátorová strana” od stěny. 
- zabezpečit dostatek prostoru pro otevírání předního krytu agregátu. 
- Agregát musí být umístěn minimálně 200 mm od stropu a 2000 mm od podlahy. 



 

ADRIAN-AIR 2-90-821 3/23 

2- TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY PLYNOVÝCH TEPLOVZDUŠNÝCH AGREGÁTŮ 
 
Typ AX 
 
Teplovzdušné agregáty AX jsou vybavené 
axiálním ventilátorem. 
Jsou určené na přímé foukání teplého vzduchu 
a jsou vybavené mřížkou nastavitelnou ve dvou 
směrech. 
 
 

2-1 Parametry plynových teplovzdušných agregátů AX 
Typy AX 20 AX 28 AX 35 AX 45 AX 55 AX 75 AX 95 
Příkon kW 21 28 35 45 55 71 92 
Výkon kW 19,5 25,5 31,5 40,5 50 64,4 84 
Účinnost % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 
Počet ventilátorů 1 1 1 1 1 1 2 
Rychlost otáček ot./min. 900 900 900 900 1400 1400 900 
Průtok vzduchu 15 ºC 
Průtok vzduchu 50 ºC m3/h 1450 

1625 
2050 
2300 

2900 
3250 

4000 
4450 

4900 
5500 

5800 
6500 

8000 
8950 

Delta Tº vzduchu ºC 40 36 32 30 30 32 31 
Dosah foukání m 12 16 23 26 28 30 30 
Spotřeba plynu 15 ºC 
Zemní plyn G20 
Propan G31 

 
20 mbar 
37 mbar 

 
2,22 m3/h 
1,64 kg/h 

 
2,96 m3/h 
2,18 kg/h 

 
3,70 m3/h 
2,73 kg/h 

 
4,76 m3/h 
3,51 kg/h 

 
5,82 m3/h 
4,3 kg/h 

 
7,40 m3/h 
5,46 kg/h 

 
10,0 m3/h 
7,40 kg/h 

Průměr odvodu spalin mm 100 130 130 130 
Průměr přívodu vzduchu mm 80 / 125 80 / 125 80 / 125 100 130 130 130 
Napájecí napětí Jednofázové 230 V, AC IP42 
Elektrický příkon VA 300 310 320 350 500 580 750 
Hmotnost Kg 82 82 90 105 127 145 185 
Hlučnost 
ve vzd. 5 m ve volném prostoru dBa 39 40 41 46 51 52 49 

Rozměry agregátů AX : 
 
 
 

S = odvod spalin, V = přívod vzduchu, P = přívod 
plynu 

 
 
  A B C Ø S Ø V Ø P 

AX 20 1040 800 460 80 / 125 1/2 
AX 28 1040 820 460 80 / 125 1/2 
AX 35 1040 820 510 80 / 125 1/2 
A X 45 1040 820 570 100 100 1/2 
AX 55 1040 840 700 130 130 1/2 
AX 75 1120 840 820 130 130 3/4 
AX 95 1120 840 1075 130 130 3/4 

PŘIPOJENÍ PRO AX 45/55/75/95 

PŘIPOJENÍ PRO AX 20/28/35 
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Typ AD 
 
Teplovzdušné agregáty - destratifikátory AD jsou vybavené 
axiálním ventilátorem. 
Jsou určené na usměrněné vertikální foukání vzduchu. 
Jsou vybavené dvojpolohovou přestavitelnou mřížkou. 
Jsou speciálně přizpůsobené na usměrněné foukání v 
chodbách.  
Dají se použít na vytápění i  destratifikaci. 

2-2 Parametry plynových teplovzdušných agregátů - destratifikátorů AD 
Typy AD 28 AD 35 AD 55 AD 75 AD 95 
Příkon kW 28 35 55 71 92 
Výkon kW 25,5 31,5 50 64,4 84 
Účinnost % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 
Počet ventilátorů 1 1 1 1 2 
Rychlost otáček ot./min. 900 900 1400 1400 900 
Průtok vzduchu 15 ºC 
Průtok vzduchu 50 ºC m3/h 2050 

2300 
2900 
3250 

4900 
5500 

5800 
6500 

8000 
8950 

Delta Tº vzduchu ºC 36 32 30 32 31 
Dosah foukání m viz strana 5 
Výška instalace min./max.  4 / 5 4 / 6 5 / 10 6 / 12 6 / 12 
Spotřeba plynu 15 ºC 
Zemní plyn G20 
Propan G31 

 
20 mbar 
37 mbar 

 
2,96 m3/h 
2,18 kg/h 

 
3,70 m3/h 
2,73 kg/h 

 
5,82 m3/h 
4,30 kg/h 

 
7,40 m3/h 
5,46 kg/h 

 
10,00 m3/h 
7,40 kg/h 

Průměr odvodu spalin mm 130 130 130 
Průměr přívodu vzduchu mm 80 / 125 80 / 125 130 130 130 
Napájecí napětí Jednofázové 230 V, AC IP42 
Elektrický příkon VA 310 320 500 580 750 
Hmotnost Kg 82 90 127 145 185 
Hlučnost 
ve vzd. 5 m ve volném prostoru dB(A) 40 41 51 52 49 

Princip činnosti teplovzdušných agregátů - destratifikátorů AD 
Teplovzdušné agregáty - destratifikátory typu AD mají integrované dvě funkce : 

- vytápění, jako klasický teplovzdušný plynový agregát 
- destratifikace, ventilátor se zapne v závislosti na dosažené teplotě vzduchu pod 

střechou 
 
POZOR : 
Pro dosažení minimální doporučené kapacity promíchání vzduchu je vhodné při návrhu zvážit 
také případné použití destratifikátorů bez vytápění (viz foto vpravo). 
 
 

Objem budovy *kapacita promíchání 
méně než 5 000 m3 3,5 x objem/hod 
5 000 až 20 000 m3 3 x objem/hod 

20 000 až 50 000 m3 2,5 x objem/hod 
více než 50 000 m3 2 x objem/hod 
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Rozměry teplovzdušných agregátů - destratifikátorů AD : 

 
Typy AD 28 AD 35 AD 55 AD 75 AD 95 
A 1040 1040 1040 1120 1120 
B 800 820 840 840 840 
C 460 510 700 820 1075 
D 134,5 134,5 134,5 149,5 149,5 
E 380 430 610 730 - 
H 160 185 250 365 455 
Ø S (odvod spalin) 130 130 130 
Ø V (přívod vzduchu) 80/125 80/125 130 130 130 
Ø G (přívod plynu) 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 

Výška instalace teplovzdušných agregátů - destratifikátorů 
AD 
 
Agregáty AD se upevňují v horní části pomocí 4 matic M8. 
Foukání probíhá vertikálním směrem k podlaze. 
Je nutné dodržet předepsanou maximální i minimální výšku 
zavěšení. 
K dosažení nejlepších výsledků doporučujeme dodržet montážní 
vzdálenosti uvedené v tabulce. 
 
 

 
 
 

Typy AD 28 AD 35 AD 55 AD 75 AD 95 
L1 (min) m 0,45 0,45 0,45 0,50 0,60 
L2 (min) m 1 1 1 1 1 
L3 (min) m 1 1 1 1 1 
H: výška (min/max) m 4 / 5 4 / 6 5 / 10 6 / 12 6 / 12 
P: dosah foukání 
max. m P=16–H P=20–H P=25–H P=28–H P=30–H 
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Typ AR 
Teplovzdušné agregáty AR jsou vybavené radiálním 
ventilátorem a dodávají se se skříní na výměnu 
vzduchu (montáž str. 7). 
Jsou určené na přímé foukání vzduchu skrz mřížku 
nebo pro napojení na vzduchotechniku. 
Na agregát je možno připojit na přívodu vzduchu 
směšovací registry a filtr. 

2-3 Parametry plynových teplovzdušných agregátů AR 
Typy AR 20 AR 28 AR 35 AR 45 AR 55 AR 75 
Příkon kW 21 28 35 45 55 71 
Výkon kW 19,5 25,5 31,5 40,5 50 64,4 
Účinnost % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 
Typ ventilátoru BD25/25 M6 BD28/28 M6 BD28/28 M6 BD33/33 M6 BD33/33 M6 BD33/33 M6 
El. výkon motoru kW - Hp 0,25 – 1/3 0,37 – 1/2 0,37 – 1/2 0,75 - 1 0,75 - 1 1,1 – 1,5 
Rychlost otáček motoru ot./min. 720 680 850 750 860 980 
Křivka průtok / tlak č. 2 4 5 8 9 10 
Průtok vzduchu 15 ºC 
Průtok vzduchu 50 ºC m3/h 1700 

1900 
2050 
2300 

2800 
3150 

3900 
4350 

4400 
4950 

5400 
6050 

Delta Tº vzduchu ºC 33,7 36,6 33,1 30,5 33,4 35,1 
Dispoziční tlak vzduchu Pa 120 90 135 110 135 130 
Spotřeba plynu 15 ºC 
Zemní plyn G20 
Propan G31 

 
20 mbar 
37 mbar 

 
2,22 m3/h 
1,64 kg/h 

 
2,96 m3/h 
2,18 kg/h 

 
3,70 m3/h 
2,73 kg/h 

 
4,76 m3/h 
3,51 kg/h 

 
5,82 m3/h 
4,30 kg/h 

 
7,40 m3/h 
5,46 kg/h 

Průměr odvodu spalin mm 100 130 130 
Průměr přívodu vzduchu mm 80/125 80/125 80/125 100 130 130 
Napájecí napětí Jednofázové 230 V AC IP42 
Elektrický příkon VA 860 900 920 1250 1350 1700 
Hmotnost Kg 110 117 125 140 165 180 

Rozměry agregátů a volitelného příslušenství 

 
 

 A A1 A2 A3 A4 B B1 H L L1 L2 L3 P ØF ØAir ØG 
AR 20 1040 750 750 776 388 480 440 460 356 381 310 155 480 80 / 125 1/2 
AR 28 1040 750 750 776 388 480 440 460 356 381 310 155 480 80 / 125 1/2 
AR 35 1040 750 750 776 388 480 440 510 406 431 360 180 480 80 / 125 1/2 
AR 45 1040 750 750 776 388 580 540 570 466 491 420 210 580 100 100 1/2 
AR 55 1040 750 750 776 388 580 540 700 594 618 540 270 580 130 130 1/2 
AR 75 1120 750 750 776 388 580 540 825 720 757 690 220 580 130 130 3/4 
* ØF – odvod spalin, ØAir – přívod vzduchu, ØG – přívod plynu 
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Křivky závislosti průtok / tlak: 

 
AR20 Δt 41 ºC Δt 36 ºC Δt 32 ºC Δt 29 ºC   
AR28  Δt 42 ºC Δt 37 ºC Δt 34 ºC  
AR35  Δt 36 ºC Δt 33 ºC Δt 31 ºC 

 
AR45 Δt35ºC Δt33ºC Δt31ºC Δt30ºC         
AR55    Δt37ºC Δt35ºC Δt33ºC Δt32ºC      
AR75        Δt40ºC Δt38ºC Δt36ºC Δt35ºC Δt34ºC 

* Křivky závislosti průtoku a tlaku pro agregát s filtrem konzultujte s výrobcem. 

Připojení ventilátorové skříně na teplovzdušný agregát AR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příprava: 
Odmontovat boční panely (1) a (2) z ventilátorové skříně. 

Připojení A na B : 
Připojit ventilátorovou skříň A na agregát B pomocí dodaných 4 šroubků BTR M8 (3). 
Pozor : Konektor el.napájení ventilátoru (5) umístit na stranu napájecího kabelu (7), viz foto (I). 

Elektrické připojení : 
Konektor ventilátoru (5) spojit s konektorem agregátu (6), viz foto (II). 
Namontovat zpět boční panely (1) a (2). 

A – ventilátorová skříň 
B – teplovzdušný agregát 
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3– UCHYCENÍ PLYNOVÝCH TEPLOVZDUŠNÝCH AGREGÁTŮ 
(viz též návod na instalaci přiložený ke konzolám) 

3-1 Konzole s nastavitelným sklonem pro AX 20/28/35/45/55 
 

POZOR : Zkontrolujte pevnost nosné stěny! 
Typ AX 20 AX 28 AX 35 AX 45 AX 55 
Odvod spalin B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 
Kóta A (mm) 160 160 185 200 250 
Kóta B (mm) 115 125 115 125 115 125 125 190 135 205 
Sada CORAT je určená na uchycení teplovzdušných agregátů AX na boční stěnu. 
Montáž: Viz přiložený návod. 

3-2 Konzole s nastavitelným sklonem na I-profil pro AX 20/28/35/45/55 

POZOR: Zkontrolujte pevnost nosné konstrukce! 
Typ AX 20 AX 28 AX 35 AX 45 AX 55 
Odvod spalin B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 
Kóta A (mm) 160 160 185 200 250 
Kóta B (mm) 115 125 115 125 115 125 125 190 135 205 

Sada CORAT spolu se sadou KIPN je určená na uchycení teplovzdušného agregátu AX na kovovou 
konstrukci. 
Montáž: Viz přiložený návod. 
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3-3 Nastavitelná konzole na stěnu pro teplovzdušné agregáty AX 75/95 

 
Pozor: Zkontrolujte pevnost nosné stěny! 

Typ AX 75 AX 95 
Odvod spalin B22 C32 B22 C32 
Kóta A (mm) 135 205 135 205 
Kóta B (mm) 460 645 
Kóta C (mm) 460 460 
Kóta D (mm) 120 135 

Sada COAT je určená k uchycení agregátů AX 75 a AX 95 na boční stěnu. 
Montáž: Viz přiložený návod. 

3-4 Nastavitelná konzole na stěnu pro teplovzdušné agregáty typu AR 
POZOR: Tato konzole není přizpůsobena na uchycení agregátu se směšovacími registry nebo s filtrem! 

 
Pozor: Zkontrolujte pevnost nosné stěny! 

Typ AR 20 AR 28 AR 35 AR 45 AR 55 AR 75 
Odvod 
spalin B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 B22 C32 

Kóta A (mm) 115 125 115 125 115 125 125 190 135 205 135 205 
Kóta B (mm) 205 205 230 245 295 410 
Kóta C (mm) 585 585 585 585 585 585 
Kóta D (mm) 105 105 105 105 105 120 

Sada COAT je určená k uchycení agregátů typu AR na boční stěnu. 
Montáž: Viz přiložený návod. 



 

ADRIAN-AIR 2-90-821 10/23 

4- ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 
4-1 Elektrická schémata agregátů 
Agregát s axiálním ventilátorem 

 
Agregát s radiálním ventilátorem 

 
VT Foukací ventilátor MVE Spalinový ventilátor 

RFP Snímač pilotního vodiče PA Presostat 
Limit Termostat přehřátí s manuálním restartem SI Ionizační elektroda 
Fan Termostat sepnutí ventilátoru EA Zapalovací elektroda 
Reg Termostat nastavení hořáku MOD Plynový ventil (2 chody) 
TM Termostat  modulace hořáku (modulace – na obj.) EVG Plynový elektroventil 
CC Řídící skříňka TI Izolační transformátor 

POZOR: NEZAMĚNIT FÁZI A NULOVÝ VODIČ NA HLAVNÍM ELEKTRICKÉM PŘÍVODU. 
JE-LI INSTALACE BEZ NULOVÉHO VODIČE, JE POTŘEBNÝ IZOLAČNÍ TRANSFORMÁTOR (TI). 

RFP 
(boční pohled) 

Přepínač

Nulový vodič – modrý (6) 
Pilotní vodič – černý (5) 

Fázový vodič – hnědý (4) 
Ochranný vodič – zel.-žlutý (3) 

230 V, 50 Hz 

Pojistka 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

RFP 
(boční pohled) 

Přepínač 

Nulový  vodič – modrý (6) 
Pilotní vodič – černý (5) 

Fázový vodič – hnědý (4) 
Ochranný vodič – zel.-žlutý (3) 

230 V, 50 Hz 

Pojistka 
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4-2 Schéma připojení agregátů ovládaných pilotním vodičem k analogové regulaci 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teplovzdušné plynové agregáty jsou vybavené snímačem pro pilotní vodič, který umožňuje 
přes jediný vodič řídit činnost agregátu podle nastavení prostorového termostatu, zapnout 
nucenou ventilaci nebo restartovat agregát na dálku. 

Pro připojení analogové regulace se používá mezičlen, který upravuje pilotní signál. Mezičlen 
obsahuje přepínač vytápění/nucená ventilace/vypnutí a tlačítko RESET které slouží na dálkový 
restart agregátu. 

Při použití analogové regulace ANALOG-RAD 3 je možnost připojení vzdáleného snímače 
teploty, nebo informačního snímače venkovní teploty (nikoliv obou najednou). 

Regulací ANALOG-RAD 3 je možno nastavit pro každý den v týdnu průběh požadované teploty 
(může se skládat ze šesti časových intervalů které pokryjí celých 24 hodin) s libovolnými 
teplotami od 5 do 30 °C. 

Elektrické připojení teplovzdušných agregátů musí být provedeno v souladu s platnými 
normami a předpisy. 

Vstupní fázový signál musí být do regulace přiveden z té samé fáze, ze které jsou 
napájeny agregáty. 

Po vypnutí agregátu regulací ventilátor zůstává v chodu dokud neklesne teplota 
výměníku. 

Nikdy nevypínejte agregát před úplným zastavením ventilátoru. Nevychlazení zařízení 
může způsobit poškození výměníku. 

Poznámka: Při ovládání agregátu přes pilotní vodič musí být přepínač 22 (viz str. 20 a 21) který 
se nalézá na desce pilotního snímače v poloze 1 (º) a agregát musí být trvale připojen na 
napájecí napětí. 

AGREGÁT AGREGÁT 

ROZVÁDĚČ 
230 V, 50 Hz 

PE (zeleno-žlutý) 
N (modrý) 
L (hnědý) 

PE (zel.-žlutý) 
N (modrý) 
L (hnědý) 
Pilot (černý) 

PE (zel.-žlutý) 
N (modrý) 
L (hnědý) 
Pilot (černý) 

Analogová regulace 
a mezičlen 

Krabicová rozvodka 
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4-3 Schéma připojení agregátů ovládaných pilotním vodičem k mikroprocesorovému 
řídícímu systému MULTI-RAD 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro připojení řídícího systému MULTI-RAD se používá mezičlen, který upravuje pilotní signál. 
Mezičlen obsahuje přepínač vytápění/manuální ovládání, přepínač vypnutí/nucená ventilace 
a tlačítko RESET které slouží na dálkový restart agregátu. 

Elektrické připojení teplovzdušných agregátů musí být provedeno v souladu s platnými 
normami a předpisy. 

Řídící systém MULTI-RAD musí být napájený z té samé fáze, ze které jsou napájené 
agregáty. 

Vstupní fázový signál musí být do regulace přiveden z té samé fáze, ze které jsou 
napájené agregáty. 

Po vypnutí agregátu regulací ventilátor zůstává v chodu dokud neklesne teplota 
výměníku. 

Nikdy nevypínejte agregát před úplným zastavením ventilátoru. Nevychlazení zařízení 
může způsobit poškození výměníku. 

Poznámka: Při ovládání agregátu přes pilotní vodič musí být přepínač 22 (viz str. 20 a 21) který 
se nalézá na desce pilotního snímače v poloze 1 (º) a agregát musí být trvale připojen na 
napájecí napětí. 

AGREGÁT AGREGÁT 

ROZVÁDĚČ 
230 V, 50 Hz 

PE (zeleno-žlutý) 
N (modrý) 
L (hnědý) 

PE (zel.-žlutý) 
N (modrý) 
L (hnědý) 
Pilot (černý) 

PE (zel.-žlutý) 
N (modrý) 
L (hnědý) 
Pilot (černý) 

Mezičlen MULTI-RAD 

Zóna, 230 V 

Krabicová rozvodka 
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5– PŘIPOJENÍ ODVODŮ SPALIN 

5-1 Příslušenství odvodů spalin pro AX, AR, AD 20/28/35 
 

1 Souosý nástavec teleskopický 
2 Souosý komín vodorovný 
3 Souosý komín svislý 
4 Komínový odvod s krytem 
5 Nástavec 250 / 500 / 1000 mm 
6 Souosý nástavec 500 / 1000 mm 
7 Koleno 45° nebo 90° 
8 Souosé koleno 45° nebo 90° 
9 Střešní objímka plochá 

10 Střešní objímka  šikmá s fólií 

5-2 Příslušenství odvodů spalin pro AX, AR, AD 45/55/75/95 
 

2 Souosý komín vodorovný 
3 Souosý komín svislý 

4 Komínový odvod  
(kryt není součástí dodávky) 

5 Nástavec 250 / 500 / 1000 mm 
6 Souosý nástavec 500 / 1000 mm 
7 Koleno 45° 
8 Koleno 90° 
9 Střešní objímka plochá 

10 Střešní objímka šikmá s fólií 
 
 

5-3 Připojení odvodu spalin k agregátu 
Správná montáž:     Nesprávná montáž: 

 
– Potrubí odvodu spalin musí mít spád minimálně 2° směrem od agregátu. 

– Potrubí odvodu spalin musí být namontováno tak, aby se kondenzát (příp. voda) nemohl 
v žádném případě dostat do agregátu (riziko poškození): v případě potřeby namontovat T-kus 
na odvodnění a sběrač kondenzátu. 
– Při montáži je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození těsnění na spojích odvodu spalin. Po 
ukončení montáže je potřebné zkontrolovat těsnost odvodu spalin. 
– Při velkých délkách je potřebné namontovat sběrač kondenzátu (platí i při použití souosých 
komínů). 

α = 2º 
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5-4 Souosý komín vodorovný - C12 - pro AX, AR 20/28/35 
 
Přívod vzduchu na spalování a odvod spalin  
je veden horizontálně skrz obvodovou stěnu  
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí. 
Souosý komín vodorovný 80/125 se připojuje přímo  
na teplovzdušný agregát. 
Sada KC1280 (ø 80/125) obsahuje vodorovný 
souosý komín (1) a dvě pružné kaučukové příruby 
(2), které zabezpečují těsné spojení. 
Rozměr (A) musí mít hodnotu mezi 200 a 350 mm. 
Celková délka souosého komína - rozměr (B)  
je 820 mm. 
Souosý komín je možno zkrátit, prodloužit nebo 
odklonit pomocí příslušenství, jako jsou rovné 
nástavce, 0,5 nebo 1 m, teleskopické nástavce, 
kolena. 
Toto příslušenství je popsáno na straně 13. 
 
POZOR : 
Spoje mezi jednotlivými trubkami musí být těsné a pevné. Celková délka nesmí přesáhnout  
6 metrů, přičemž na každé koleno 90° nebo 45 ° je třeba připočítat ekvivalentní délku 1 metr. 
V případě větších délek je potřeba konzultovat s dodavatelem. 

5-5 Souosý komín vodorovný - C12 - pro AX, AR 45/55/75/95 
 
Přívod vzduchu na spalování a odvod spalin  
je veden horizontálně skrz obvodovou stěnu  
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí. 
Sady KC12100 (ø 100/150) pro AX, AR 45  
a sady KC12130 (ø 130/200) pro AX, AR 55/75/95 
sestávají z 2 přímých kusů dl.250 mm (3), jednoho 
vodorovného souosého komína (1) dodávaného s 
připojovacím kusem (4)  
a 2 ukončovacích přírub (2). 
Průměry souosých komínů jsou 100/150 mm pro 
agregáty AX, AR 45 a 130/200 mm pro agregáty AX, 
AR 55/75/95. 
Tyto odvody jsou určeny pro tloušťku stěny (A) 
max.270 mm, přičemž rozměr B je 550 mm. 

Souosý komín možno zkrátit, prodloužit nebo odklonit pomocí příslušenství, jako jsou rovné 
nástavce, 0,5 nebo 1 m, teleskopické nástavce, kolena. 
Toto příslušenství je popsáno na straně 13. 
 
POZOR : 
Spoje mezi jednotlivými trubkami musí být těsné a pevné. Celková délka nesmí přesáhnout  
6 metrů, přičemž na každé koleno 90° nebo 45 ° je třeba připočítat ekvivalentní délku 1 metr. 
V případě větších délek je potřeba konzultovat s dodavatelem. 
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5-6 Souosý komín svislý - C32 - pro AX, AR 20/28/35 
 
Přívod vzduchu na spalování a odvod spalin  
je veden vertikálně skrz střešní konstrukci  
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí. 
Souosý komín svislý s průměry 80/125 mm se připojuje  
přímo  na teplovzdušný agregát. 
Sada KC3280 (ø 80/125) obsahuje svislý souosý komín 
(1) a souosé  koleno 90° (2). 
Na utěsnění přechodu komína skrz střechu se používá 
střešní objímka podle typu střechy. 
Pohyblivý těsnící kroužek (7), který je součástí dodávky 
zabezpečí dokonalou těsnost. 
Rozměr (A) musí být minimálně 250 mm, rozměr (B) 
1195 mm, rozměr (C) 125 mm. 
Opět je možné použít různé příslušenství podle str.13. 

POZOR : 
Spoje mezi jednotlivými komponenty musí být těsné a pevné. Celková délka nesmí přesáhnout 
8 metrů, přičemž na každé koleno 90° nebo 45 ° je třeba připočítat ekvivalentní délku 1 metr. 
V případě větších délek je potřeba konzultovat s dodavatelem. 

5-7 Souosý komín svislý - C32 - pro AX, AR 45/55/75/95 
 
Přívod vzduchu na spalování a odvod spalin  
je veden vertikálně skrz střešní konstrukci  
z vytápěného prostoru do venkovního prostředí. 
Sada KC32100 (ø 100/150 ) pro AX, AR 45 
obsahuje: 

-1 souosý komín svislý (1) 
-2 kolena 90° průměru 100 mm (2) 
-2 přímé kusy délky 250 mm (3) 
-1 připojovací kus (4) 

Sada KC32130 (ø 130/200 ) pro AX, AR 55/75/95: 
-1 souosý komín svislý (1) 
-2 kolena 90° průměru 130 mm (2) 
-1 přímý kus dl. 500 mm (3) 
-1 přímý kus dl. 250 mm (3) 
-1 připojovací kus (4) 

Souosý komín možno zkrátit, prodloužit nebo odklonit 
pomocí příslušenství, které je uvedeno na straně13. 
 
POZOR: 
Spoje mezi jednotlivými komponenty musí být 
těsné a pevné. Celková délka nesmí přesáhnout  
8 metrů, přičemž na každé koleno 90° nebo 45 ° je 
třeba připočítat ekvivalentní délku 1 metr. 
V případě větších délek konzultovat s 
dodavatelem. 

 KC 32100 KC 32130 
Min. vnitřní průměr (5) 151 mm 201 mm 
Max. venkovní průměr (5) 168 mm 208 mm 
Rozměr A 545 mm 955 mm 
Rozměr B 930 mm 1060 mm 
Rozměr C 190 mm 205 mm 
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5-8 Odvod spalin svislý - B 22 - pro AX, AR 20/28/35/45/55/75/95 
 
Vzduch pro spalování je nasáván přímo  
z vytápěného prostoru a odvod spalin je veden 
vertikálně skrz střechu do venkovního prostředí. 
Sady KB2280 (ø80), KB22100 (ø100) a KB22130 
(ø130) obsahují připojovací T-kus se záslepkou (2), 
přímý kus (1), odvod spalin (3). 
Sada B22 ø80 je dodávána s pohyblivým těsnícím 
kroužkem (7). Vývod nad střechu musí být minimálně  
do úrovně hřebene střechy. 
Sady pro AX, AR 20/28/35/45 mají rozměr (B) 2150 
mm, rozměr (C) 125 mm. Sady pro AX, AR 55/75/95 
mají rozměr (B) 2150 mm a rozměr (C) 135 mm. 
Odvod spalin možno prodloužit nebo odklonit pomocí 
příslušenství, které je uvedené na straně 13. 

Je potřebné dbát na dostatečné větrání. 
Přívod čerstvého vzduchu musí být nejméně        
100 m3/h na každý teplovzdušný agregát. 
 

POZOR: 
Odvod spalin nesmí mít po celé délce menší průměr než výstupní hrdlo na agregátu. Spoje mezi 
trubkami musí být pevné a těsné. Odvod spalin může být jen vertikální, případně odkloněn max.45 ° 
od svislé osy. 
V případě, že venkovní část je delší než 2 m, odvod spalin musí být s dvojitou stěnou. 

5-9 Odvod spalin svislý - B22 - pro AD 28/35/55/75/95 
 
Vzduch na spalování je nasáván přímo z vytápěného prostoru, 
odvod spalin je veden vertikálně skrz střešní konstrukci do 
venkovního prostředí. Sady KB2280V (ø 80) a KB22130V (ø 
130) sestávají z těsného kolena 90° (1), přímého kusu dl. 0,5 m 
(2), z T-kusu se záslepkou (3), dvou přímých kusů dl. 1m (4) a 
vrchního krytu (5). Sada KB2280V je dodávána s pohyblivým 
těsnícím kroužkem (6). Vývod nad střechu musí být minimálně v 
úrovni hřebene střechy. 
Rozměr (B) pro sady KB2280V a KB22130V je 2150 mm, rozměr 
(C) 630 mm pro AD 28/35 a rozměr (C) 750 mm pro AD 55/75/95. 
Odvod spalin je možné prodloužit nebo odklonit pomocí 
příslušenství uvedeného na straně 13. 

Přívod čerstvého vzduchu musí být minimálně 100 m3/h  
pro jeden teplovzdušný agregát - destratifikátor. 
 
POZOR: 
Odvod spalin nesmí mít po celé délce menší průměr  
než výstupní hrdlo na agregátu. Spoje mezi trubkami musí být 
těsné a pevné. 
Odvod spalin může být jen vertikální nebo odkloněný max. 45 ° 
od svislé osy. V případě, že venkovní část přesahuje 2 m, odvod 
spalin musí být s dvojitou stěnou. 
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5-10 Souosý komín svislý - C32 - pro AD 28/35 

Přívod vzduchu na spalování a odvod spalin je veden 
vertikálně skrz střešní konstrukci z vytápěného prostoru  
do venkovního prostředí. 
Připojení agregátu je sousé  s průměry Ø 80/125 mm. 
Sada KC3280V (ø 80/125) obsahuje svislý souosý komín (1)  
a sběrač kondenzátu (3). 
Na utěsnění přechodu komína skrz střechu se používá 
střešní objímka podle typu střechy. 
Pohyblivý těsnící kroužek (5), který je součástí dodávky, 
zabezpečí dokonalou těsnost. 
Venkovní část (A) musí být nejméně 250 mm, celková délka 
sousého komína je 1095 mm (B). 
Souosý komín je možné zkrátit, prodloužit nebo odklonit 
pomocí příslušenství, které je uvedeno na straně 13. 
 

POZOR: 
Spoje mezi jednotlivými komponenty musí být těsné a pevné. Celková délka nesmí překročit  
8 metrů, přičemž na každé koleno 90° nebo 45 ° je třeba připočítat ekvivalentní délku 1 metr. 
V případě větších délek je potřeba konzultovat s dodavatelem. 

5-11 Souosý komín svislý - C32 - pro AD 55/75/95 

Přívod vzduchu na spalování a odvod spalin je veden 
vertikálně skrz střešní konstrukci z vytápěného 
prostoru do venkovního prostředí. 
Agregát se připojuje  pomocí 2 trubek Ø130 mm. 
Sada KC32130V (ø 130/200) obsahuje souosý svislý 
komín (1), sběrač kondenzátu (2) a těsné připojovací 
trubky dl. 250 mm (3). 
Na utěsnění přechodu komína skrz střechu se používá 
střešní objímka podle typu střechy. Fixní těsnící 
kroužek namontovaný na komíně ( min. 201 mm, max. 
208 mm) zabezpečí dokonalou těsnost. 
Venkovní část komína, rozměr (A) má délku 955 mm, 
vnitřní část, rozměr (B) má délku 1060 mm. 
Komín je možné zkrátit, prodloužit nebo odklonit 
pomocí příslušenství, které je uvedeno na straně 13. 
 
 
 
POZOR: 
Spoje mezi jednotlivými komponenty musí být těsné a pevné. Celková délka nesmí překročit  
8 metrů, přičemž na každé koleno 90° nebo 45 ° je třeba připočítat ekvivalentní délku 1 metr. 
V případě větších délek je potřeba konzultovat s dodavatelem. 



 

ADRIAN-AIR 2-90-821 18/23 

6- PLYN 
6-1 Změna plynu 

Teplovzdušné agregáty jsou vybaveny multiplamenovými atmosférickými plynovými hořáky 
umožňujícími použití zemního plynu, propanu nebo propan-butanu. 

Hořáky jsou navrženy tak, aby zabezpečovaly velmi dobrou stabilitu plamene bez jeho odtržení nebo 
zpětného prošlehnutí. 

Následující zásah může provádět jen oprávněný pracovník s příslušnou kvalifikací. 
Změna plynu se provádí následujícím způsobem: 

1- Odpojit elektrické napájení a uzavřít přívod plynu. 
2- Odšroubovat upevňovací matici plynové řady (pol. 1) na plynovém bloku, stejně tak 3 šroubky (pol.2) 

které upevňují držák trysek na bloku hořáku. 
3 - Vyměnit trysky (viz tabulka nastavení). 
4 - Zašroubovat nové trysky (pol.3) a zároveň vyměnit těsnění (pol.4), dbát na těsnost, 
 trysky musí být montovány nasucho. 
5 - Namontovat nazpět držák s tryskami, napojit přívod plynu na plynový blok, vložit nové těsnění. 
6 - Po montáži zkontrolovat těsnost. 
7 - Nastavit tlak na regulátoru podle tabulky. Při nastavování tlaku musí být hořák v chodu. 

 

 
 
Při nastavovaní tlaku plynu musí být hořák v chodu. 
 
Tlak plynu se nastavuje následujícím způsobem: 
1 – Odmontujte ochranný šroubek z místa nastavení tlaku 

plynu. 

2 – Odšroubujte šroubek na měřícím místě tlaku plynu a 
připojte manometr (5). 

3 – Pomocí šroubováku (6) nastavte tlak plynu na výstupu 
regulátoru podle tabulky nastavení tlaků. 

4 – Po nastavení tlaku plynu namontujte nazpět na místo 
nastavení tlaku plynu ochranný šroubek. 

5 – Zašroubujte šroubek na měřícím místě tlaku plynu a 
zkontrolujte těsnost měřícího místa tlaku plynu. 

POZOR: Tento zásah se musí provádět po odstavení přívodu plynu a elektrického proudu. 
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6-2 Tabulka nastavení jednostupňového plynového bloku 
Nastavení pro G20 Nastavení pro G31 

Typy Tlak plynu  
na regulátoru Trysky Kroužek  

ve ventilátoru 
Tlak plynu  

na regulátoru Trysky Kroužek  
ve ventilátoru 

A 20 9 mbar 5 x AL 1.90 40 25 mbar 5 x AL 1.10 40 
A 28 9 mbar 5 x AL 2.20 27 25 mbar 5 x AL 1.30 27 
A 35 9 mbar 6 x AL 2.20 30 25 mbar 6 x AL 1.30 30 
A 45 9 mbar 8 x AL 2.20 - 25 mbar 8 x AL 1.30 - 
A 55 9 mbar 10 x AL 2.20 - 25 mbar 10 x AL 1.30 - 
A 75 9 mbar 12 x AL 2.20 - 25 mbar 12 x AL 1.30 - 
A 95 9 mbar 16 x AL 2.20 27 25 mbar 16 x AL 1.30 30 

Pozn.: A = AX, AR, AD 

Plynový blok 20/70 kW    Plynový blok 90 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-3 Tabulka nastavení plynového bloku s modulací 

Nastavení pro G20 Nastavení pro G31 
Tlak na regulátoru Tlak na regulátoru Typy 

Malý 
chod 

Velký 
chod 

Trysky Kroužek  
ve ventilátoru Malý 

chod 
Velký 
chod 

Trysky Kroužek  
ve ventilátoru 

A 20 6 mbar  9 mbar 5 x AL 1.90 40 13 mbar 25 mbar 5 x AL 1.10 40 
A 28 6 mbar 9 mbar 5 x AL 2.20 27 13 mbar 25 mbar 5 x AL 1.30 27 
A 35 6 mbar 9 mbar 6 x AL 2.20 30 13 mbar 25 mbar 6 x AL 1.30 30 
A 45 6 mbar 9 mbar 8 x AL 2.20 - 13 mbar 25 mbar 8 x AL 1.30 - 
A 55 6 mbar 9 mbar 10 x AL 2.20 - 13 mbar 25 mbar 10 x AL 1.30 - 
A 75 6 mbar 9 mbar 12 x AL 2.20 - 13 mbar 25 mbar 12 x AL 1.30 - 
A 95 6 mbar 9 mbar 16 x AL 2.20 27 13 mbar 25 mbar 16 x AL 1.30 27 

Pozn.: A = AX, AR, AD 

Plynový blok 20 - 75 kW    Plynový blok 90 kW 

 

Šroubek na nastavení tlaku Šroubek na nastavení tlaku 

Měřící místo tlaku Měřící místo tlaku 

(Velký chod) 

Měřící místo tlaku 

Měřící místo tlaku 

(Velký chod) 
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7- PŘIPOJENÍ PLYNU 
Průměry plynových rozvodů se určí v projektu v závislosti na druhu plynu, průtoku plynu 
a délce plynového potrubí. 
Tlaková ztráta v rozvodech nesmí překročit 5% vstupního tlaku. 
Je nutné zkontrolovat těsnost plynových rozvodů. 
Plynový rozvod musí být vyhotoven v souladu s platnými normami a předpisy. 
7-1 Připojovací sada pro teplovzdušné agregáty 
Vstupní tlak plynu pro teplovzdušné agregáty je 20 mbar pro zemní plyn a 37 mbar pro propan. 
1. Jestliže tlak plynu v rozvodech odpovídá požadovanému vstupnímu tlaku do zařízení: 

- na připojení zařízení je třeba použít kulový ventil (1) a filtr (2). 
2. Jestliže tlak plynu v rozvodech je vyšší než požadovaný vstupní tlak do zařízení: 

- na připojení zařízení je třeba použít kulový ventil (1), filtr (2) a regulátoru tlaku plynu (3). 
POZOR : Jestliže se do zařízení přivede plyn s vyšším tlakem než je vstupní tlak předepsaný pro 
plynový blok, dojde k nenávratnému poškození plynového bloku. 
Na připojení teplovzdušného agregátu k plynovému rozvodu je třeba použít ohebnou hadici (6) a redukci 
(4) s těsněním (5). 
Tuto redukci připojit nejdříve na připojovací sadu a potom na teplovzdušný agregát. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8- UVEDENÍ TEPLOVZDUŠNÝCH AGREGÁTŮ DO CHODU 
8-1 Princip činnosti 
1-  Je-li agregát pod napětím, rozsvítí se zelená kontrolka na desce snímače pilotního vodiče RFP 

vpravo od hlavní pojistky. Je-li zařízení pod napětím a kontrolka se nerozsvítí, znamená to, že je 
zaměněná polarita - fáze a nulový vodič - na napájení teplovzdušného agregátu. 

2- Automatické spouštění agregátu řízené termostatem se provede nastavením přepínače (22) do 
polohy 1 (°). 

Ruční režim se zapne nastavením přepínače do polohy 2 ( °°). 
Je-li přepínač ve střední poloze, hořák se vypne ale agregát zůstává pod napětím.  
Popis činnosti v režimu vytápění: 
Řídící skříňka testuje kontakt sepnutí presostatu, potom zapne spalinový ventilátor.  
Správný chod ventilátoru je kontrolován diferenčním presostatem, který v případě nedostatku 

vzduchu zablokuje další chod agregátu. 
3- Po provětrání dá zapalovací elektroda jiskru a elektromagnetický plynový ventil otevře průtok 

plynu do trysek. 
4- Nedojde-li k zapálení směsi vzduch / plyn, nebo k detekci plamene ionizační sondou, zopakuje se 

pokus o start a v případě neúspěchu agregát přejde do bezpečnostního režimu. 
5- Pokud  je hořák v chodu, uvede se následně po několika sekundách do chodu (cca 45 sek.) 

foukací ventilátor. Ventilátor zůstává v chodu, dokud je teplota vzduchu vyšší než je nastavená 
hodnota termostatu ventilátoru (15). 

6- V případě nefunkčnosti ventilátoru, když teplota překročí 90 °C, bezpečnostní termostat přehřátí 
vypne hořák teplovzdušného agregátu. 

POZOR: 
Nikdy nevypínejte agregát před úplným zastavením ventilátoru. Nevychlazení zařízení 
může způsobit poškození výměníku. 

Zkontrolovat těsnost připojovací sady až po připojení k plynovému bloku 

Rozvod 
plynu 
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8-2 Nomenklatura 

 
 

Referenční označení náhradních dílů Č. Popis A 20 A 28 A 35 A 45 A 55 A 75 A 95 
1 Příruba na odvod spalin ATE131 ATE131 ATE131 ATE004 PF329 PF329 PF329 
2 Kroužek ventilátoru ATE167 ATE168 ATE169 – – – – 
3 Příruba na přívod vzduchu ATE132 ATE132 ATE132 ATE004 PF329 PF329 PF329 
4 Axiální ventilátor pro AX ATE223 ATE123 ATE192 ATE118 ATE119 ATE108 2xATE119 
4 Radiální ventilátor pro AR ATE065 STE061 ATE061 ATE063 ATE063 ATE194 – 
5 Přívod plynu ATE212 ATE212 ATE212 ATE212 ATE212 ATE213 ATE213 
6 Plynová trubka GAZ0102 GAZ0102 GAZ0102 GAZ0102 GAZ0102 GAZ0102 GAZ0102 

Plynový blok s regulátorem tlaku (1 stup.) GAZ0011 9EL0070 7 Plynový blok s regulátorem tlaku (2 stup.) GAZ0007 PB509 
8 Měření vstupného tlaku plynu – – – – – – – 
9 Měření tlaku plynu pro trysky – – – – – – – 

10 Panel s tryskami – – – – – – – 
11 Zapalovací elektroda ATE021 + ATE023 
12 Ionizační sonda ATE022 + ATE024 ATE022 + ATE025 
13 Kontrolní a bezpečnostní skříňka ATE018 ATE018 ATE018 ATE018 ATE018 ATE018 ATE018 
14 Termostat nastavení hořáku (65ºC) ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 
15 Termostat ventilátoru (30–35ºC) ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 
16 Termostat přehřátí a restartu (100ºC) ATE147 ATE147 ATE147 ATE147 ATE147 ATE147 ATE147 
17 Presostat ATE204 ATE204 ATE204 ATE204 ATE204 ATE204 ATE204 
18 Spalinová komora SE0411 SE0420 SE0403 SE0430 SE0439 SE0448 SE0462 
19 Spalinový ventilátor ATE002 ATE002 ATE013 ATE013 ATE013 ATE112 ATE113 
20 Signalizační kontrolky viz strana 23 
21 Restart hořáku – – – – – – – 
22 Přepínač chod/stop/automatika – – – – – – – 
23 Ochranná pojistka agregátu 5 A ATE201 ATE201 ATE201 ATE201 ATE201 ATE201 ATE201 
24 Deska pilotního snímače ATE148 ATE148 ATE148 ATE148 ATE148 ATE148 ATE148 
25 Termostat pro velký chod (40–45ºC) ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 ATE146 
26 Izolační transformátor Konzultovat s výrobcem 

Detail desky RFP Detail připojení 
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9-ÚDRŽBA 
Správné používání a pravidelná údržba teplovzdušného agregátu zabezpečí jeho účinný a 
racionální chod, minimální spotřebu paliva, jakož i dlouhou životnost. 
Údržba na zařízení se může vykonávat jen při odpojení od elektrické sítě a při uzavřeném přívodu 
plynu. 

Následující úkony může provádět jen oprávněný pracovník s příslušnou kvalifikací. 

Části Údržba 

Agregát Zkontrolovat funkčnost všech bezpečnostních 
prvků a prověřit dotáhnutí všech šroubků. 

Výměník, spalinový ventilátor, Ventouriho trubice 

Demontováním hořákového a spalinového bloku 
zpřístupnit výměník a vyčistit ho. Skrz zadní 
připojení odvodu spalin vyčistit ventilátor a 
Ventouriho trubici. 

Ventilátor Vyčistit pomocí stlačeného vzduchu. 

Odvod spalin Demontovat odvod a vyčistit ho. 

Kryt a foukací mřížky s pohyblivými lamelami Hadrem očistit od prachu. 

Jednotlivé části hořáku Demontovat hořák, zkontrolovat stav a vyčistit. 

Trysky Vyčistit trysky. 

Ionizační sonda a zapalovací elektroda Zkontrolovat stav, je-li potřeba vyměnit. 

Plynový filtr Demontovat znečištěné sítko a vyčistit stlačeným 
vzduchem. 

10- DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE 
 
Je potřebné dodržet následující opatření: 

- odvod spalin a přívod vzduchu udržovat průchodný 
- neměnit nastavení provedené odbornými pracovníky 
- nestříkat vodu na teplovzdušný agregát 
- upozornit servisní techniky v případě změny druhu plynu, tlaku plynu nebo napájecího 

napětí 

Doporučujeme uzavřít servisní smlouvu s autorizovanou servisní organizací. 

Co dělat v případě problémů? 
Problém Opatření 

Zápach plynu – Zavřít přívod plynu, odpojit elektrické napájení a 
zavolat servisního technika. 

Hořák je v bezpečnostním režimu 
(svítí kontrolka poruchy hořáku) 

– Stlačit červené tlačítko restartu hořáku, které je 
umístěno na regulaci ANALOG-RAD. 
– Pokud problém přetrvává, kontaktovat servisního 
technika. 
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11- ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH 
Je-li kontrolní skříňka v bezpečnostním režimu, (kontrolka poruchy hořáku svítí), stlačte restart. 

POZOR : Jakékoliv elektrické nebo mechanické zásahy na agregátu se mohou vykonávat  
až po vypnutí elektrického proudu a po zavření přívodu plynu. 

Poruchy Příčiny Opatření 

Zařízení se neuvede do chodu 

- špatná kabeláž 
- není  napětí 
- nesepnul prostorový termostat 
- přepínač na desce pilotního vodiče 
   není v pozici automatika 
- bezpečnostní termostat přehřátí 
je rozpojený 

- zkontrolovat kabeláž 
- zkontrolovat elektrické napájení 
- zvýšit hodnotu nastavení prost. 
termostatu 
- zkontrolovat, je-li přepínač na 
desce pilotního vodiče v pozici 
automatika 
- restartovat termostat 

Zařízení stále provětrává 
-ventilátor nefunguje 
-presostat vzduchu odpojený nebo 
nefunkční 

- vyměnit ventilátor 
- odpojit a znovu zapojit PVC trubky 
na presostatu 
- vyměnit presostat 

Zapalovací elektroda hází jiskru, 
hořák se zapálí, ale kontrolní a 
řídící skříňka uvede zařízení do 
bezpečnostního režimu 
(kontrolka poruchy hořáku svítí) 

-přehozená fáze s nulovým vodičem 
-vadný plynový blok 
-chybná řídící skříňka 
- špatná poloha ionizační sondy 
nebo poškozená sonda 
-vzduch v trubkách 
-nedostatek plynu 

- vyměnit fázi s nulovým vodičem 
- vyměnit 
- vyměnit 
- nastavit nebo vyměnit 
- odvzdušnit 
- zkontrolovat tlak plynu 

Agregát se při chodu uvede do 
bezpečnostního režimu (červená 
kontrolka svítí) 

-přerušená dodávka plynu 
-impedance nulového vodiče 

- restartovat zatlačením červeného 
tlačítka na řídící a kontrolní skříňce 
- doplnit izolační transformátor 

Při startu fouká studený vzduch -špatné nastavení termostatu 
ventilátoru 

- zkontrolovat nastavení termostatu 
ventilátoru (nastavení na 35°C) 

Agregát vytápí nedostatečně 

-špatné umístění prostorového 
termostatu 
-nesprávné nastavení termostatu 
-nedostatečný tlak plynu 
-nevhodné trysky 

- vhodně přemístit termostat 
- nastavit termostat 
- zkontrolovat tlak plynu 
- zkontrolovat průměry trysek, 
případně je vyměnit 

Agregát nikdy nevypne 

- přepínač na desce pil. vodiče v 
pozici MANUAL 
-termostat nastaven na příliš 
vysokou teplotu nebo nefunkční 
- nesprávná kabeláž 

- dát přepínač do polohy AUTO 
- snížit požadovanou teplotu nebo 
vyměnit termostat 
- zkontrolovat kabeláž 

 
Vnější signalizační kontrolky: 

1 - kontrolka přehřátí 
2 - kontrolka činnosti 

3 - kontrolka poruchy hořáku 

 


