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Úvod

Tepelná technika JUNKERS

¤e‰ení s budoucností 

Pfiehled oznaãení regulátorÛ:

T - regulátor
R - prostorov˘ termostat
A - ekvitermní regulátor /závisl˘ na vnûj‰í

teplotû/
Q - vestavûné analogové hodiny
21, 100, 200, 220, 211, 250, 270 

- typy regulátorÛ pfiipojiteln˘ch ke kotlÛm
EUROMAXX

..T/W - denní resp.t˘denní program

..A - upevnûní regulátoru na zeì

..E - zabudování regulátoru pfiímo do kotle

Pfiíklad: TA211 E = ekvitermní regulátor,
zabudovateln˘ pfiímo do kotle – do
fiídícího panelu Elektroniky Bosch
Heatronic

Pfiehled znaãení pfiístrojÛ:

Z - závûsn˘ kotel
W - kombinovan˘ kotel s integrovanou

pfiípravou TUV
C - kotel fiady EUROMAXX s plynulou regulací

v˘konu
24 - jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon regulovan˘

v rozsahu plynulé regulace
28 - jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon regulovan˘

v rozsahu plynulé regulace 
-1 - 1. v˘vojová fiada kotle EUROMAXX
MF - kotel s multifunkãním displejem a se

zabudovanou elektronikou Bosch
Heatronic

..K - komínové provedení

..A - provedení s odtahem spalin pfies zeì a
nezávisl˘m na pfiívodu vzduchu z míst-
nosti-„Turbo" 

Pfiíklad: ZWC 24-1 MFK = závûsn˘ kombinovan˘
kotel EUROMAXX s ohfievem TUV, s ply-
nulou regulací v˘konu, se jmenovit˘m
v˘konem 24kW, 1.v˘vojová fiada, s multi-
funkãním displejem a s elektronikou
Bosch Heatronic,  komínové provedení.

Ve smûru v˘voje v oblasti tepelné techniky a regu-
látorÛ sleduje firma Junkers nejnovûj‰í technologické
trendy, nabízí ‰piãkové technologie, roz‰ifiuje tech-
nické moÏnosti pfiístrojÛ, ale pouÏívá i nûkolik nov˘ch
vlastních patentÛ. Nejvût‰í prioritou firmy Junkers
v‰ak je, Ïe smûfiuje znaãnou ãást svého úsilí smûrem
k maximální bezpeãnosti a ekonomickému provozu.
V neposlední fiadû zpfiístupÀuje své pfiístroje nej‰ir‰í
vefiejnosti a to pfiedev‰ím snahou o zachování jejich
jednoduché ovladatelnosti.

Na‰e prodejní a servisní síÈ hustû pokr˘vá celé území
âeské republiky a je organizována systémem velko-
obchodních a montáÏních stfiedisek, která uvádí v˘-
robky do provozu a provádí záruãní a pozáruãní opra-
vy. Jak firma JUNKERS, tak i na‰i prodejci úzce spo-
lupracují s fiadou projektantÛ a projekãních firem.
Doufáme tak, Ïe i tento technick˘ podklad pfiispûje
k dal‰ímu rozvoji a zkvalitnûní této spolupráce.
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Technické údaje – JUNKERS EUROMAXX

Závûsné kotle jsou odzkou‰eny autoriz. osobou AO 202 a je na nû vydáno prohlá‰ení o shodû
s harmonizovan˘mi normami.
* hodnoty platí pro zemní plyn, pro ãist˘ propan je nutno tyto sníÏit o cca. 15 %
** oznaãení pro dan˘ druh plynu: 23 – zemní a ropné plyny skupina H, 31 – kapalné plyny

(propan, propan –butan,…)

Typ kotle Jednotky ZWC 24 – 1 MFK ZWC 28 – 1 MFK

V˘kon*
Jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon kW 24,0 28,0
Jmenovit˘ tepeln˘ pfiíkon kW 27,5 31,5
Nejmen‰í tepeln˘ v˘kon kW 8,0 8,0
Nejmen‰í tepeln˘ pfiíkon kW 9,5 9,5
Pracovní rozsah plynulé regulace (topn˘ reÏim) kW 8,0 – 24,0 8,0 – 28,0
Rozsah plynulé regulace (reÏim ohfievu TUV) kW 6,5 - 24,0 6,5 – 28,0

Spotfieba pfiipojeného plynu
„23" Zemní plyn (G20) m3/h 0,9-2,7 0,9-3,1
„31" Propan (G31) kg/h 0,7-2,1 0,7-2,4

Pfiípustn˘ pfiipojovací pfietlak plynu**
Index „23" mbar 20 20
Index „31" mbar 30 nebo 50 30 nebo 50

Topn˘ okruh
Jmenovit˘ objem topné vody v kotli  l 2,0 2,0
Zbytková dopravní v˘‰ka na síÈ bar viz diagram ãerpadla viz diagram ãerpadla
Max. teplota v nábûhovém okruhu °C 90 90
Min. teplota v nábûhovém okruhu °C 45 45
Max. provozní tlak bar 3 3
Min. provozní tlak bar 0,5 0,5

Expanzní nádoba
Pfiípustn˘ objem topného systému pfii nábûhu 75 °C l 120 120
Vstupní  tlak bar 0,5 0,5
Celkov˘ objem l 8 8

Pfiíprava teplé uÏitkové vody
PrÛtoãné mnoÏství vody (pfii 60 °C) l/min 2,0 – 8,0 2,0 – 9,0
Max. mnoÏství teplé vody (pfii cca 40 °C) l/min cca 14 cca 15
Teplota teplé uÏitkové vody (nastavitelná) °C 40 – 60 40 – 60
Min. potfiebn˘ tlak vody bar 0,3 0,3
Max. pfiípustn˘ pfietlak vody bar 10 10
Jmenovit˘ objem (uÏitková voda) l 0,6 0,6

Hodnoty spalin
PoÏadovan˘ tah mbar 0,015 0,015
Hmotnostní tok spalin pfii jmenovitém /
nejmen‰ím topném v˘konu g/s 18,86 / 16,86 18,72 / 16,86
CO2 pfii max.tepelném v˘konu „21" / „31" % 11,3 / 13,1 11,3 / 13,1
CO2 pfii min.tepelném v˘konu „21" / „31" % 10,8 / 12,4 10,8 / 12,4
Tfiída  NOx 2 2
Teplota spalin pfii jmenovitém  / nejmen‰ím v˘konu °C 120 / 84 127 / 84
∅ odtahu spalin mm 130 130

Pfiipojení k elektrické síti
El. napûtí V-AC 230 230
Frekvence Hz 50 50
Max. pfiíkon (dle stupnû ãerpadla  -  I. / II. / III.) W 70 / 90 / 120 70 / 90 / 120
Druh krytí IP X 4 D X 4 D

Hmotnost bez obalu a mont.li‰ty kg 37 37,5
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Technické údaje – JUNKERS EUROMAXX

Závûsné kotle jsou odzkou‰eny autoriz. osobou AO 202 a je na nû vydáno prohlá‰ení o shodû
s harmonizovan˘mi normami.
* hodnoty platí pro zemní plyn, pro ãist˘ propan je nutno tyto sníÏit o cca. 15 %
** oznaãení pro dan˘ druh plynu: 23 – zemní a ropné plyny skupina H, 31 – kapalné plyny

(propan, propan –butan,…)

Typ kotle Jednotky ZWC 24 – 1 MFA ZWC 28 – 1 MFA

V˘kon*
Jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon kW 24,0 28,0
Jmenovit˘ tepeln˘ pfiíkon kW 26,5 31,0
Nejmen‰í tepeln˘ v˘kon kW 10,0 11,5
Nejmen‰í tepeln˘ pfiíkon kW 11,5 13,5
Pracovní rozsah plynulé regulace (topn˘ reÏim) kW 10,0 – 24,0 11,5 – 28,0
Rozsah plynulé regulace (reÏim ohfievu TUV) kW 6,5 - 24,0 6,5 – 28,0

Spotfieba pfiipojeného plynu
„23" Zemní plyn (G20) m3/h 1,2-2,8 1,4-3,2
„31" Propan (G31) kg/h 0,9-2,1 1,1-2,4

Pfiípustn˘ pfiipojovací pfietlak plynu**
Index „23" mbar 20 20
Index „31" mbar 30 nebo 50 30 nebo 50

Topn˘ okruh
Jmenovit˘ objem topné vody v kotli  l 2,0 2,0
Zbytková dopravní v˘‰ka na síÈ bar viz diagram ãerpadla viz diagram ãerpadla
Max. teplota v nábûhovém okruhu °C 90 90
Min. teplota v nábûhovém okruhu °C 45 45
Max. provozní tlak bar 3 3
Min. provozní tlak bar 0,5 0,5

Expanzní nádoba
Pfiípustn˘ objem topného systému pfii nábûhu 75 °C l 120 120
Vstupní  tlak bar 0,5 0,5
Celkov˘ objem l 8 8

Pfiíprava teplé uÏitkové vody
PrÛtoãné mnoÏství vody (pfii 60 °C) l/min 2,5 – 8,0 3,0 – 9,0
Max. mnoÏství teplé vody (pfii cca 40 °C) l/min cca 14 cca 15
Teplota teplé uÏitkové vody (nastavitelná) °C 40 – 60 40 – 60
Min. potfiebn˘ tlak vody bar 0,3 0,3
Max. pfiípustn˘ pfietlak vody bar 10 10
Jmenovit˘ objem (uÏitková voda) l 0,6 0,6

Hodnoty spalin
Zbytková v˘‰ka Pa 65 65
Hmotnostní tok spalin pfii jmenovitém / g/s 15,47 / 17,02 15,94 / 17,70
nejmen‰ím topném v˘konu
CO2 pfii max.tepelném v˘konu „21" / „31" % 11,3 / 13,1 11,3 / 13,1
CO2 pfii min.tepelném v˘konu „21" / „31" % 10,8 / 12,4 10,8 / 12,4
Tfiída  NOx 2 2
Teplota spalin pfii jmenovitém  / nejmen‰ím v˘konu °C 136 / 110 154 / 122

Spalinové pfiipojení (sadou odkoufiení AZ..) mm ∅ 80/110 ∅ 80/110

Pfiipojení k elektrické síti
El. napûtí V-AC 230 230
Frekvence Hz 50 50
Max. pfiíkon (dle stupnû ãerpadla  -  I. / II. / III.) W 100 / 130 / 150 100 / 130 / 150
Druh krytí IP X 4 D X 4 D

Hmotnost bez obalu a mont.li‰ty kg 44 44,5
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Funkãní a konstrukãní popis JUNKERS EUROMAXX

V‰eobecnû

Závûsné plynové kotle JUNKERS s obchodním ozna-
ãením EUROMAXX jsou zafiízení pro etáÏové a ústfied-
ní vytápûní. Dodávají se pouze v kombinovaném pro-
vedení. Jsou to pfiístroje s nadstandardní dodávkou
TUV prÛtokov˘m zpÛsobem a byly ocenûny tfiemi
hvûzdiãkami dle pfiedpisu evropské normy EN 13203.
S pomocí aqua-senzoru, vodní turbinky a micro-
akumulátoru, které jsou zahrnuty v konstrukci kotle
EUROMAXX a po doplnûní pfiíslu‰enstvím ã.880, které
umoÏÀuje zapojit k tomuto kombinovanému kotli
i cirkulaãní potrubí, lze podstatnû roz‰ífiit moÏnosti
pouÏití tûchto kotlÛ. 

Kombinované kotle Junkers - EUROMAXX se dodáva-
jí na trh v provedení komínovém, kde odtah spalin je
do pfiíslu‰n˘mi úfiady schváleného komína. Jde
o typy ZWC 24-1 MFK a ZWC 28-1 MFK a v provedení
„Turbo", kde chod kotle je nezávisl˘ na pfiívodu vzdu-
chu z místnosti – oznaãení ZWC 24-1 MFA a ZWC 28-
1 MFA.

V tomto podkladu Vás seznámíme s konstrukãními
zpÛsoby fie‰ení plynov˘ch nástûnn˘ch kotlÛ JUN-
KERS - EUROMAXX, které pfiedvedeme na pfiíkladech
typick˘ch pro dané varianty.

Vnitfiní konstrukãní prvky

Závûsné plynové kotle EUROMAXX jsou konstruová-
ny z tûchto ãástí:

Vestavûná plynová armatura CE 428 pro v‰echny
druhy plynu se skládá ze dvou pojistn˘ch magne-
tick˘ch ventilÛ (52 a 52.1), z nichÏ jeden je zároveÀ
i ventilem regulaãním (69). Sítko (55) na vstupu plyno-
vé armatury brání zanesení cizími tûlísky. Na mûfiicím
hrdle pfietlaku plynu (7) lze pfiezkou‰et pfiipojovací
tlak plynu, a na mûfiicím hrdle (3) lze u pfiístroje zkon-
trolovat tlak na tryskách. Nastavovacím ‰roubem(64)
se nastavuje minimální mnoÏství plynu a nastavo-
vacím ‰roubem (63) se nastavuje max. mnoÏství ply-
nu na vestavûném regulátoru tlaku (53). Odli‰ností od
standardních konstrukcí je spojitû pracující regulaãní
ventil (69), kter˘m je dosaÏeno hlavních uÏitn˘ch
pfiedností kotlÛ JUNKERS:

- tich˘ start
- spojitû regulovan˘ v˘kon
- úsporn˘ provoz

Primární v˘mûník tepla – otopn˘ blok (35) mají kotle
EUROMAXX – sestaven˘ z mûdûn˘ch lamelov˘ch
segmentÛ, uspofiádan˘ch tak, aby byl zachován ide-
ální pomûr mezi vysokou úãinností a nízk˘m obsa-
hem ‰kodlivin ve spalinách. Kombinované kotle
EUROMAXX zaji‰Èují dál ohfiev TUV a to pfies sekun-
dární v˘mûník tepla (355), coÏ je v˘konn˘ deskov˘
v˘mûník z nerezové oceli, kter˘ plní funkci i jako
micro-akumulátor TUV – mal˘ zásobník.

Atmosférick˘ hofiák (30) je vybaven automatick˘m
zapalováním a ionizaãní elektrodou pro kontrolu pla-
mene (32). Hofiáková jednotka (30) je vyvinuta ve v˘-
vojovém centru BOSCH-JUNKERS. Je sloÏena z jed-
notliv˘ch hofiákov˘ch lamel. Jejich difuzér a lamely
jsou fie‰eny s ohledem na dokonalé spalování pfii mi-
nimálních podílech ‰kodlivin ve spalinách.

âidla teploty - NTC - jejich napojení na centrální
automat vyluãují moÏnost "pfietopení" kotle. Nábû-
hová teplota otopné vody je fiízena ãidly v nábûho-
vém okruhu (36) a dále ji‰tûna pojistn˘m teplotním
omezovaãem (6). Souãasnû je nábûhová teplota
zobrazována na digitálním displeji.

Pfieru‰ovaã tahu (39) poskytuje ochranu proti ne-
správnému toku spalin – u provedení MFK, kde je dál
umístûn hlídaã odtahu spalin (6.1), kter˘ hlídá správ-
n˘ odtah spalin nad tepeln˘m v˘mûníkem. Porucho-
vé hlá‰ení hlídaãe odtahu spalin je ohlá‰eno na dis-
pleji a okamÏitû, jak nastane zpûtn˘ tok spalin,
pojistka automaticky vypne a kotel je na dvacet minut
zablokován. Po uplynutí této doby a jeli poÏadavek
na ohfiívání, se kotel automaticky nastartuje a uvede
zpût do provozu. Odpovídající kód stavu – poruchy
zÛstane uloÏen a mÛÏe b˘t servisním technikem dle
potfieby vyvolán. Pfii montáÏi tûchto kotlÛ se dopo-
ruãuje vestavba sbûraãe kondenzátu do komínu. 

Ventilátor odtahu spalin (226) zaji‰Èuje odtah spalin
a pfiívod spalovacího vzduchu – u provedení MFA.
Kontrola správného a dostateãného odvodu spalin je
zaji‰tûna diferenãním tlakov˘m spínaãem (228). Sou-
ãasnû automatika vyhodnocuje i kontrolu klidového
kontaktu.

TfiístupÀové obûhové ãerpadlo (18) s integrovan˘m
automatick˘m odvzdu‰Àovaãem (27) zaji‰Èuje od-
vzdu‰nûní kotle pfii rozbûhu nebo pfii doplÀování
otopné vody do okruhu.

Membránov˘ pojistn˘ ventil (15) omezuje tlak
v topném okruhu na cca 3 bary. V˘tokové potrubí na-
montované na ventilu umoÏní odtok pfiebyteãné vody
do systému odpadního potrubí vybaveného viditel-
n˘m odtokem.

Membránová expanzní nádoba (20) vyrovnává obje-
mov˘ rozdíl otopné vody pfii ohfievu v uzavfieném
systému. Vestavûn˘m plnícím ventilem (38) lze snad-
no naplnit topn˘ okruh a z manometru (8.1) odeãíst
provozní (resp.plnící) tlak otopného systému.

Vestavûn˘ hydraulick˘ trojcestn˘ ventil (84) pfiepí-
ná mezi proudûním teplé vody do topného okruhu
nebo do sekundárního v˘konného v˘mûníku TUV
(355).
U kotle EUROMAXX je v pfiívodním potrubí studené
vody umístûna vodní turbínka (413) a regulátor mnoÏ-
ství vody (93) s filtrem (406). Vodní turbínka funguje
jako senzor a prÛtokomûr – pfii poÏadavku TUV za-
znamená snímací indukãní magnet otáãení turbínky a
dá pokyn fiídícímu mikroprocesoru kotle, kter˘ pfiejde
do reÏimu ohfievu TUV. Díky tomuto pfievratnému
fie‰ení odpadá pouÏití zastaral˘ch membránov˘ch
vodních spínaãÛ. Vestavûné ãidlo (6.3) trvale mûfií
teplotu teplé vody na v˘stupu z kotle a aktivnû zasa-
huje do regulaãního fietûzce. Pfiedností, kterou pozná
zákazník je okamÏité pfiizpÛsobení v˘konu kotle po-
Ïadovanému mnoÏství a teplotû TUV. 



7

Konstrukce kotle JUNKERS ZWC 24/28-1 MFK EUROMAXX - funkãní schéma

3 Mûfiicí hrdlo (tlak na tryskách)
4 Elektronická fiídicí jednotka kotle

(Bosch Heatronic)
6 Omezovaã teploty - z tepelného bloku
6.1 NTC-ãidlo hlídaãe odtahu spalin
6.3 Snímaã teploty uÏitkové vody
7 Mûfiicí hrdlo pfiipojovacího pfietlaku

plynu
8.1 Manometr
11 Bypass
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
14 Sifon pro jímání úkapÛ
15 Pojistn˘ ventil (topn˘ okruh)
18 âerpadlo topení
20 Expanzní nádoba
26 Ventil pro plnûní dusíku
27 Automatick˘ odvzdu‰Àovaã
29 Trysky injektoru
30 Hofiák

57 Talífi hlavního ventilu
61 Indikátor poruchy a odblokovací

tlaãítko
63 Stavûcí ‰roub pro max. mnoÏství plynu
64 Stavûcí ‰roub pro min. mnoÏství plynu
69 Regulaãní ventil
84 Motor trojcestného ventilu
88 Hydraulick˘ pfiepínaã (trojcestn˘ ventil)
91 Pojistn˘ ventil okruhu TUV
93 Regulátor prÛtoku (nastaviteln˘)
317 Multifunkãní displej
355 V˘mûník tepla TUV
361 Vypou‰tûcí kohout
406 Filtr uÏitkové vody
407 Omezovaã prÛtoku
409 Pfiípojka pro cirkulaci uÏitkové vody
411 Komora hofiáku
413 Mûfiiã prÛtoku (turbínka)

32 Eelektroda hlídání plamene
33 Zapalovací elektroda
35 Tepeln˘ blok
36 Snímaã teploty v nábûhu
38 Zafiízení na doplÀování
38.1 Rozpojovací zafiízení (volitelnû)
39 Pfieru‰ovaã tahu
43 Nábûh topení
44 V˘stup teplé vody
45 Plynov˘ vstup
46 Vstup studené vody
47 Zpáteãka topení
48 Odtok
52 Pojistn˘ magnetick˘ ventil
52.1 Regulaãní a pojistn˘ magnetick˘ ventil
53 Regulátor tlaku
55 Sítko
56 Plynová armatura CE 428 s dvûma

magnetick˘mi ventily

 

Obrázek 1
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Konstrukce kotle JUNKERS ZWC 24/28-1 MFA EUROMAXX - funkãní schéma

3 Mûfiicí hrdlo (tlak na tryskách)
4 Elektronická fiídicí jednotka kotle

(Bosch Heatronic)
6 Omezovaã teploty - z tepelného bloku
6.3 Snímaã teploty uÏitkové vody
7 Mûfiicí hrdlo pfiipojovacího pfietlaku

plynu
8.1 Manometr
11 Bypass
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
14 Sifon pro jímání úkapÛ
15 Pojistn˘ ventil (topn˘ okruh)
18 âerpadlo topení
20 Expanzní nádoba
26 Ventil pro plnûní dusíku
27 Automatick˘ odvzdu‰Àovaã
29 Trysky injektoru
30 Hofiák
32 Eelektroda hlídání plamene

63 Stavûcí ‰roub pro max. mnoÏství plynu
64 Stavûcí ‰roub pro min. mnoÏství plynu
69 Regulaãní ventil
84 Motor trojcestného ventilu
88 Hydraulick˘ pfiepínaã (trojcestn˘ ventil)
91 Pojistn˘ ventil oruhu TUV
93 Regulátor prÛtoku (nastaviteln˘)
226 Ventilátor
228 Spínaã diferenãního tlaku
229 Spalovací komora
234 Mûfiicí hrdlo spalin
234.1 Mûfiicí hrdlo spalovacího vzduchu
317 Multifunkãní displej
355 V˘mûník tepla TUV
361 Vypou‰tûcí kohout
406 Filtr uÏitkové vody
407 Omezovaã prÛtoku
409 Pfiípojka pro cirkulaci uÏitkové vody
411 Komora hofiáku
412 Pfiípojka spínaãe rozdílÛ tlakÛ
413 Mûfiiã prÛtoku (turbínka)

33 Zapalovací elektroda
35 Tepeln˘ blok
36 Snímaã teploty v nábûhu
38 Zafiízení na doplÀování
38.1 Rozpojovací zafiízení (volitelnû)
43 Nábûh topení
44 V˘stup teplé vody
45 Plynov˘ vstup
46 Vstup studené vody
47 Zpáteãka topení
48 Odtok
52 Pojistn˘ magnetick˘ ventil
52.1 Regulaãní a pojistn˘ magnetick˘ ventil
53 Regulátor tlaku
55 Sítko
56 Plynová armatura CE 428 s dvûma

magnetick˘mi ventily
57 Talífi hlavního ventilu
61 Indikátor poruchy a odblokovací

tlaãítko

 

Obrázek 2
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plynu se vzduchem vystupujícím z hofiáku (30). Po 90
sekundách doby provozu mÛÏe b˘t startovací reÏim a
startovací stupeÀ v˘konu opu‰tûn a kotel mÛÏe pfiejít
do vût‰ího v˘konu. Pomocí regulaãního ventilu (69)
se pfiizpÛsobuje v˘kon zafiízení okamÏité potfiebû
tepla. Je-li tato potfieba men‰í neÏ startovací v˘kon,
následuje vypnutí a pfiívod plynu se uzavfie. Po vyp-
nutí kotle je aktivována blokovací uzávûra, která
sniÏuje poãet cyklÛ sepnutí kotle. Je pfiednasta-
vena z v˘robního závodu na 3 minuty, ale elektroni-
kou Bosch Heatronic je ji moÏno nastavit v  rozsahu
0-15 minut. Obûhové ãerpadlo pak dobíhá v závis-
losti na teplotû vody v kotli a v potrubí po dobu cca 5
minut a ventilátor dobíhá 35 sekund (u MFA).

ReÏim pfiípravy TUV

Kombinované pfiístroje EUROMAXX pro vytápûní a
ohfiev uÏitkové vody umoÏÀují regulaci teploty uÏit-
kové vody mezi cca 40-60 °C a nabízí Ekonomick˘
reÏim ohfievu TUV (stisknutím tlaãítka ECO, které pak
svítí). Kotel neudrÏuje teplotu TUV na nastavené
teplotû, ale pfiednostní sepnutí pfiípravy TUV v‰ak zÛ-
stává aktivní. Ohlá‰ení potfieby TUV je automaticky
pfii krátkém otevfiení a zavfiení kohoutu teplé vody
(i pákové baterie). Ihned pak dojde k pfiepnutí kotle
do komfortního reÏimu COM a k okamÏitému ohfievu
uÏitkové vody na poÏadovanou teplotu. Po opûtov-
ném otevfiení kohoutu teplé vody je ve velmi krátkém
ãasovém okamÏiku teplá uÏitková voda pfiipravena a
neprotéká zbyteãnû studená voda. Bez ohlá‰ení
potfieby TUV se doba ohfievu prodluÏuje, neboÈ do
komfortního reÏimu ohfievu TUV kotel pfiechází ply-
nule - kdyÏ je odebíraná uÏitková voda. V komfort-
ním reÏimu (nastaveno automaticky - tlaãítko ECO
nesvítí) pracuje kotel tak, Ïe vnitfiní okruh pro ohfiev
TUV v kombinovaném pfiístroji se udrÏuje konstantnû
na pfiedvolené hodnotû. Tím je dána krátká ãekací
doba pfii odbûru uÏitkové vody a proto kotel zapíná
i v dobû, kdy se Ïádná voda neodebírá. Tento reÏim
je moÏno spínacími hodinami (DT2) ãasovû omezit
(napfi. od 6.00 do 9.30 hod). Ve zb˘vající dobû se
prostfiednictvím spínacích hodin provede automatic-
ké pfiepnutí do energeticky úsporného reÏimu ECO.

Elektronika Bosch Heatronic

Bosch Heatronic (4) pfiebírá elektrické fiízení a
regulaci závûsného kombinovaného kotle. Tato ãást
kotle je konstruována tak, Ïe umoÏÀuje komfortní
nastavení a kontrolu mnoha funkcí kotle

- kotel má plynulou regulaci v˘konu, v závislosti na
skuteãné teplotû vytápûného prostoru – v závis-
losti na spojit˘ch zmûnách fiídícího napûtí v na-
pûÈové smyãce, která je mezi regulátorem (prosto-
rov˘ nebo ekvitermní regulátor) a fiídící jednotkou
kotle, 

- lze do nûj vestavût ekvitermní regulátor TA 211 E a
kombinovat jej s vestavn˘mi spínacími hodinami,
které ãasovû ovládají buìto vytápûní (jednoka-
nálové digitální t˘denní hodiny DT1) a nebo vytá-
pûní a komfortní ohfiev TUV (dvoukanálové digitál-
ní t˘denní hodiny DT2), 

- fiídící jednotka Bosch Heatronic má moÏnost ko-
munikovat s novou fiadou ekvitermních regulátorÛ
po komunikaãní sbûrnici BUS,

- lze indikovat teplotu nábûhového okruhu vytápûní
digitálnû pfies displej (317) a prostfiednictvím auto-
diagnostického systému stanovovat servisní sta-
vy a poruchy,

- v  letním provozu a po del‰ím vypnutí ãerpadla je
aktivován kaÏd˘ch 24 hodin krátk˘ chod obûho-
vého ãerpadla (18) po dobu 5 minut, aby se zame-
zilo jeho zatuhnutí a zablokování,

- vestavûná ochrana proti zamrzání zabraÀuje za-
mrznutí závûsného kotle,

- dobûh obûhového ãerpadla (18) (do 7 minut), a ven-
tilátoru spalin (226) (u MFA - dobíhá 35 sekund), pfií-
padnû po ukonãení topného reÏimu hofiáku a
zamezuje tak krátkodobému pfiehfiátí kotle,

- pomocí servisního reÏimu lze jednotlivû nastavit
topn˘ v˘kon, ãetnost sepnutí pro 2bodov˘ reÏim
(0-15 min), druh provozu ãerpadla a tepeln˘ spád
∆ t topné vody, pfii zachování moÏnosti maximální-
ho v˘konu na ohfiev TUV,

- lze nastavit teplotu vytékající teplé uÏitkové vody
a regulovat ji prostfiednictvím NTC ãidla teploty
teplé vody (6.3), dále lze volit mezi úsporn˘m pro-
vozem v reÏimu ohfievu TUV (tlaãítko ECO svítí) a
komfortním provozem (tlaãítko ECO nesvítí), kter˘
udrÏuje zásobník -deskov˘ v˘konn˘ v˘mûník TUV
(355) neustále ohfiát˘ a pfiipraven˘ k dodávce tep-
lé uÏitkové vody.

Topn˘ provoz

Pfii poÏadavku tepla iniciovaném regulátorem teploty
v nábûhovém okruhu (36) nebo dle vybavení topného
systému prostorov˘m ãi ekvitermním regulátorem se
rozbûhne obûhové ãerpadlo s odluãovaãem vzduchu
(18), pokud není v reÏimu III (trval˘ bûh ãerpadla)
nebo po odbûru TUV jiÏ není v chodu. Ventilátor (226)
zapne a odvede eventuelní zbytky spalin. Jakmile je
dosaÏeno potfiebné proudûní ve spalinovém potrubí,
zapne diferenãní tlakov˘ spínaã (228) s kontrolou
klidov˘ch kontaktÛ a uvolní pfiívod plynu(u provedení
MFA). Magnetické ventily (52) a (52.1) uvolní starto-
vací mnoÏství plynu. Souãasnû vyvolá fiídící auto-
matika elektronické jednotky Bosch Heatronic (4) na
zapalovací elektrodû (33) jiskfiení, které zapálí smûs

Obrázek 3
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EUROMAXX ZWC 24/28-1 MFA

13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
101 Obvodov˘ kryt pfiístroje
103 Panel s krytem

122 MontáÏní ‰ablona (príslusenství)
320 Závûsná li‰ta

Obrázek 5

EUROMAXX ZWC 24/28-1 MFK

Obrázek 4
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Obrázek 6

Obrázek 7

Legenda k obrázku 6:

KV: Nábûhov˘ okruh kotle
KR: Vratn˘ okruh kotle
UP: Obûhové ãerpadlo

Legenda k obrázku 6:

A: Charakteristika pro ãerpadlo s polohou spínaãe 1.
B: Charakteristika pro ãerpadlo s polohou spínaãe 2.
C: Charakteristika pro ãerpadlo s polohou spínaãe 3.

Nutno dbát na to, Ïe podle dimenzování potrubní
sítû nebude moci pfiedávat závûsn˘ kotel pln˘
v˘kon do topné vody.

Hodnoty v diagramu jsou udávány na v˘stupu
z kotle.
Pfiepínání mezi tfiemi charakteristikami ãerpadel A, B
a C se provádí otoãn˘m pfiepínaãem na svorkové
skfiíni obûhového ãerpadla.

Sériové zapojení obûhov˘ch ãerpadel (za sebou)
bez hydraulického oddûlení se nedoporuãuje
(viz. obrázek 7).

HV: Nábûhov˘ okruh otopného systému
HR: Vratn˘ okruh otopného systému
X: Hydraulická v˘hybka

Diagram chodu obûhového ãerpadla u kotle EUROMAXX

Z
b

yt
ko

vá
 ã

e
rp

a
c
í v

˘‰
ka

MnoÏství obûhové vody

TfiístupÀové obûhové ãerpadlo

Obûhové ãerpadlo s integrovan˘m odluãovaãem vzduchu je vestavûno do zpûtného topného potrubí. U kotlÛ
Euromaxx je uvedeno do provozu pfii zapnutí topného okruhu a pfii ohfievu TUV - zaji‰Èuje cirkulaci ve vnitfiním
okruhu kotle.

Elektronika Bosch Heatronic umoÏÀuje nasta-
vení
1. zpÛsob spínání – pro topné systémy bez regulace
– ãerpadlo je spínáno regulátorem teploty nábûhu
topení. Dobûh ãerpadla je do 7 minut a pfiípadnû
ventilátor(u MFA) dobíhá 35 sekund.

2. zpÛsob spínání – nastaven z v˘robního závodu a
je pro topn˘ systém s prostorov˘m regulátorem. âer-
padlo bûÏí, regulátor teploty nábûhu topení spíná

pouze plyn. Externí prostorov˘ regulátor spíná plyn a
ãerpadlo topení. Dobûh ãerpadla je do 7 minut a pfií-
padnû ventilátor (u MFA) dobíhá 35 sekund.

3. zpÛsob spínání – pro topné systémy s ekviterm-
ním regulátorem, kter˘ pfiepne ãerpadlo do trvalého
chodu. Tento zpÛsob se nastavuje automaticky, pfii
pfiipojení ekvitermního regulátoru. Pfii letním provozu
bûÏí ãerpadlo pouze pfii pfiípravû TUV. 

ZpÛsoby spínání ãerpadla pro provoz topení
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Je nutná pfiídavná
expanzní nádoba

V charakteristikách se respektují tato limitní data:
• max. provozní tlak: 3 bary
• vodní pfiedloha: 1 % objemu zafiízení, popfi. 20 % jmenovitého objemu membránové expanzní nádoby
• diference pracovního tlaku pojistného ventilu  0,5 baru (odpovídá normû)

Expanzní nádoba

Diagram na obrázku slouÏí jako pfiehledné znázornûní, zda postaãuje vestavûná membránová expanzní
nádoba. Pokud zde vznikne limitní oblast, je nutné zjistit pfiesnou v˘‰ku nádoby. LeÏí-li prÛseãík vpravo
vedle kfiivky, je potfiebná pfiídavná expanzní nádoba.

Kfiivka I Pfietlak 0,2 baru
Kfiivka II Pfietlak 0,5 baru
Kfiivka III Pfietlak 0,75 baru
Kfiivka IV Pfietlak 1,0 bar
Kfiivka V Pfietlak 1,2 baru

Pfiíklad 1:
zadáno: tV = 55 °C

VA = 160 l
statická v˘‰ka = 2 m

Postaãuje vestavûná nádoba? Z diagramu je dán
maximální objem otopné soustavy VA = 175 l.

Proto vestavûná expanzní nádoba postaãuje.

Pfiíklad 2:
zadáno: tV = ?

VA = 75 l
statická v˘‰ka = 7,5 m

Z diagramu se zjistí, Ïe aÏ do teploty nábûhového
okruhu 75 °C postaãuje pracovní rozsah vestavûné
expanzní nádoby.

Obrázek 8

Pfietlak expanzní nádoby by mûl odpovídat statické
v˘‰ce topné soustavy. 
U max. teploty nábûhového okruhu vody urãité tep-
loty se dá stanovit max. vodní obsah soustavy ze sta-
tické v˘‰ky nad kotlem.

Následující diagram umoÏÀuje pfiibliÏn˘ odhad, zda
vestavûná expanzní nádoba vyhovuje a nebo zda je
potfiebná dodateãná expanzní nádoba (ne pro podla-
hové topení).

Pracovní oblast expanzní nádoby
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Projekãní pokyny JUNKERS EUROMAXX Pfiíprava teplé uÏitkové vody

Kombinovan˘ kotel EUROMAXX má díky vestavûné vodní turbínce, aqua-senzoru a micro-akumulátoru vysoce
komfortní dodávku TUV. V˘hody tohoto ohfievu lze je‰tû vylep‰it zapojením cirkulace, k ãemuÏ je EUROMAXX
standardnû uzpÛsoben. Pfiíslu‰enstvím ã. 880, které je napojeno na  pfiípojku (409) pfied v˘mûníkem tepla TUV
(355) se pfiipojí cirkulaãní okruh s ãerpadlem a kotel zajistí teplou vodu v cirkulaãní smyãce dle pfiání uÏivatele.
Tím se dodávka TUV stane komfortní i na velmi vzdáleném odbûrném místû.
Odbûr TUV bez zapojeného okruhu topení není moÏn˘.

Na obrázku 10 je oznaãena poloha (vzhledem ke
kotli), do které je nutno umís-tit vyvedení cirkulaãního
– sanitárního potrubí – do tohoto místa bude ústit
i pfiíslu‰enství ã. 880, které se na cirkulaãní okruh na-
pojí a které je po vypu‰tûní kotle nainstalováno pfied
v˘mûník - zásobník TUV. UmoÏní se tak vytvofiit uzav-
fien˘ cirkulaãní okruh.
Na obrázku 11 je zjednodu‰ené schéma cirkulaãní-
ho zapojení:
- cirkulaãní ãerpadlo na TUV se spínacími hodinami

- není dodávkou Junkers (doporuãuje se prÛtok
vût‰í jak 2 l/min, ov‰em ne pfiíli‰ vysok˘, aby neby-
ly velké ztráty ochlazováním v cirkulaãním okruhu)

- poji‰Èovací ventil na 10 bar – není dodávkou
Junkers (k zabránûní moÏnosti po‰kození kotle
v dÛsledku tepelné roztaÏnosti vody) 

- zpûtná klapka – není dodávkou Junkers (pro za-
mezení samotíÏné cirkulace a zpûtného prÛtoku)

MontáÏ pfiíslu‰enství ã.880 provádí pouze pro-
‰kolen˘ servisní pracovník.

Teplota TUV mÛÏe b˘t nastavena od 40 do 60 °C. Pfii
vy‰‰ím mnoÏství vody klesá adekvátnû teplota. Díky
elektronice Bosch Heatronic je moÏno volit mezi
ekonomick˘m reÏimem ECO a komfortním reÏimem
COM.

Teplou uÏitkovou vodou mÛÏe b˘t zásobováno nû-
kolik odbûrn˘ch míst, pfiípadnû i vzdálenûj‰ích míst,
ale pro souãasn˘ komfortní odbûr na nûkolika mí-
stech je vhodnûj‰í kombinace kotle Junkers s dosta-
teãnou kapacitou vhodného Junkers zásobníku TUV.

Obrázek 9 Obrázek 10

Obrázek 11

Obrázek 12

Legenda k obrázku 12:

V oblasti  1  kotel cykluje (stfiídavû zapíná a vypíná)

Diagram platí pro vstupní teplotu vody 15 °C



Maximální povrchová teplota plynového závûsného
kotle je niÏ‰í neÏ 85°C. Tím nejsou podle âSN 06 1008
„PoÏární ochrana pfii instalaci a pouÏívání tepeln˘ch
spotfiebiãÛ“ a podle „Technick˘ch pravidel TRGI
nebo TRF“ nutná opatfiení pro hofilavé stavební ma-
teriály a vestavn˘ nábytek. Z dÛvodu údrÏby by mûly
b˘t dodrÏeny pfiíslu‰né odstupy (viz obrázek 13).
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Obrázek 13: Instalace kotle do skfiínû

PouÏití pfiístrojÛ
Uvedené pfiístroje mohou b˘t pouÏity pro v‰echny
teplovodní otopné systémy vãetnû podlahového -
pokud se pouÏije smû‰ovací armatura – trojcestn˘
ventil a vhodn˘ ekvitermní regulátor (TA270,…). To
platí i pro systémy vybavené termostatick˘mi ventily
topn˘ch tûles. 
Pro hospodárn˘ provoz se doporuãuje pouÏívat
zejména Junkers regulátory fiady TR… a TA…, které
ovládají pfies napûÈovou smyãku plynulou regulaci
v˘konu. Díky tomuto fie‰ení se následnû pfiivádí
v kaÏdém okamÏiku pfiímo do hofiáku optimální
mnoÏství paliva - na základû vyhodnocení pfiesn˘ch a
aktuálních údajÛ z ãidel. Dosáhne se nejen úspor
paliva, ale i sníÏení nepfiízniv˘ch ‰kodlivin ve spali-
nách vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í. Závûsn˘ kotel je
vybaven v‰emi pojistn˘mi a regulaãními prvky. 
Aby nedocházelo k poruchovému vypínání kotle po-
jistn˘m termostatem pfii vy‰‰í teplotû topné vody, za-
pfiíãinûné nepfiízniv˘mi provozními podmínkami, je
kotel opatfien hlídaãem teploty na v˘stupu, kter˘
ovládá regulaãní fiadu.
Automatické odvzdu‰nûní a rychloodsávání zjedno-
du‰uje uvedení systémÛ do provozu.

Otevfiené topné systémy a samotíÏné vytápûní

Vestavba závûsného kotle je dovolena pouze do
uzavfien˘ch teplovodních topn˘ch systémÛ dle âSN.
Otevfiené topné systémy musí b˘t pfiestavûny na sys-
témy uzavfiené. Pfied instalací kotle je tfieba dÛkladnû
propláchnout potrubní síÈ. U vytápûní s pfiirozen˘m
obûhem je tfieba závûsn˘ kotel pfiipojit k potrubní síti
pfies hydraulickou v˘hybku.

Potrubí a instalaãní pfiíslu‰enství

PouÏití pozinkovaného instalaãního materiálu, potru-
bí a radiátorÛ se nedoporuãuje. Mohlo by docházet
k tvorbû plynu v otopném systému a k zavzdu‰Ào-
vání.

Odtah spalin – komínové provedení

Pfii instalování je nutno se fiídit normou âSN 73 4201
Navrhování komínÛ a koufiovodÛ a ostatními platn˘mi
pfiedpisy. Aby se zabránilo korozi je nutné pouÏívat
pouze spalinové roury z povolen˘ch materiálÛ. Vzhle-
dem k del‰ím ãasov˘m úsekÛm chodu kotlÛ s plynu-
lou regulací v˘konu je moÏno pouÏít spalinovou klap-
ku pouze tehdy, jeli obsaÏena ve stavební doku- -
mentaci. V pfiípadû termick˘ch klapek lze pouÏít pou-
ze klapky Diermayer typové fiady GWR 130. Motoric-
ky ovládané klapky smûjí b˘t pouÏity. Jejich ovládání
je moÏné pfies ventilátorov˘ modul LSM 5. Jeli tah
spalin vy‰‰í neÏ 0,1 mbar je potfieba pouÏít omezovaã
tahu.

Ochrana proti zamrznutí a korozi 

V pfiípadû instalace kotle do budov, které nejsou
trvale obydleny, doporuãujeme pfiimísit do topné vo-
dy v pfiedepsaném pomûru prostfiedek proti zamrz-
nutí „Antifrogen A” nebo „Fritherm 90”. PouÏité
ochranné prostfiedky proti korozi musí b˘t schváleny
firmou Junkers. 
Pfii nekvalitní vodû, obsahující pevné ãástice nebo
kaly, je nutno namontovat pfiedfiltr. 
Pfiidáváním tûsnících prostfiedkÛ do topné vody mÛÏe
podle na‰ich zku‰eností zpÛsobit problémy (usazeniny
v tepelném v˘mûníku). Proto jejich pouÏití nedoporu-
ãujeme. ·kody vzniklé pfiimísením tûsnících prostfied-
kÛ do topné vody nespadají do záruãních závad.

Nábûhov˘ a vratn˘ okruh systému topení

Doporuãuje se namontovat odpou‰tûcí a plnící ko-
hout*) topné vody na nejniÏ‰ím místû systému tak,
aby bylo moÏno pfii plnûní systému sledovat pfietlak
vody v systému, a aby bylo umoÏnûno provedení
oboustranného proplachu potrubí pfii periodick˘ch
kontrolách. RovnûÏ se doporuãuje namontovat pfied
vstupem zpûtného okruhu do kotle filtr topné vody.
Pfii závadách vznikl˘ch prÛnikem zbytkÛ ze sváfiení ãi
kalÛ pÛvodního topení nepfiebírá JUNKERS zodpo-
vûdnost za ‰kody vzniklé na kotli.

Místo instalace

Pfii volbû umístûní pfiístroje je nutno dbát na pfiíslu‰né
pfiedpisy, vyhlá‰ky a normy, platné v âR.

Spalovací vzduch – komínové provedení

K zábranû koroze nesmí spalovací vzduch obsahovat
agresivní látky. Za silnû koroznû pÛsobící platí halo-
genové uhlovodíky, které obsahují chlorové nebo
fluorové slouãeniny napfi.: rozpou‰tûdla, barvy lepid-
la a pohonné plyny sprejÛ a domácí ãistící prostfiedky.

Pfii volbû umístûní kotle je nutné dodrÏet základní
pravidla pro zaji‰tûní dostateãného pfiívodu vzduchu,
a to i v pfiípadû, Ïe dojde k dodateãné montáÏi izolací
oken nebo dvefií. RovnûÏ je nutné zachovat minimální
boãní odstupy. Nutné vûtrací otvory, odstupy zakry-
tování od plá‰tû kotle a minimální vzdálenost od stro-
pu (viz. obrázek 13). 
V pfiípadû, Ïe se v místnosti instalace spoleãnû s kot-
lem nachází také digestofi je nutné instalovat ventilá-
torov˘ modul LSM 5*. Toto je z dÛvodu nutné bloka-
ce ventilátoru digestofie, aby nedocházelo pfii bûhu
kotle a hofiení hlavního hofiáku k obrácenému prou-
dûní spalin do místnosti vlivem vzniklého podtlaku.

* instalaãní pfiíslu‰enství
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Pfiipojení kotle EUROMAXX

Pro pfiipojení kotle pod omítku je moÏno pouÏít:
- pfiíslu‰enství ã.223/1 souprava pfiipojení plynu a

topení pod omítku
- pfiíslu‰enství ã.220 pfiipojení uÏitkové vody R1/2" -

rohové
Pro pfiipojení kotle nad omítku je moÏno pouÏít:
- pfiíslu‰enství ã.224 souprava pro pfiipojení topení

nad omítku
- pfiíslu‰enství ã.440/14 kohout na zemní plyn s ter-

mopojistkou
- pfiípadnû ã.528/1 komplet. souprava – pfiipojení

plynu i topení
- pfiíslu‰enství ã.240 pfiipojení uÏitkové vody R1/2" -

pfiímé - nad omítku   

Pfiívod plynu

Svûtlost potrubí se stanoví podle Technick˘ch pravi-
del. Pfied pfiístroj se nainstaluje plynov˘ uzavírací ko-
hout*) pfiípadnû regulaãní membránov˘ ventil*). Do
kaÏdé montáÏní pfiipojovací li‰ty je zamontováno
pfiipojovací ‰roubení R3/4" (‰roubení R1/2" je volnû pfii-
loÏeno). Pro kapaln˘ plyn se dodává v montáÏní li‰tû
ã. 269 redukce z R1/2" na Ermeto 12 mm (pfiíslu-
‰enství ã. 252*). Maximální zku‰ební tlak je 150 mbar.

Membránov˘ pojistn˘ ventil (15)

Tento ventil je souãástí dodávky kotle.

Sifon pro jímání úkapÛ (14)

Toto pfiíslu‰enství fie‰í problém zachytávání úkapÛ
pojistn˘ch ventilÛ topení a pfiívodu TUV. Otvor „A"
montáÏní ‰ablony udává místo pfiipojení sifonu pro
jímání úkapÛ na odpadní potrubní. Pokud ústí od-
kapávací potrubí do sítû odpadních vod, doporuãuje
se vestavût zápachov˘ uzávûr.

* instalaãní pfiíslu‰enství

Hluky proudûní v topném okruhu

Lze jim zabránit vestavbou automatického bypassu
(pfiíslu‰enství ã. 687*), resp. u dvoupotrubních topení
vestavbou tfiícestného ventilu na nejvzdálenûj‰í top-
né tûleso. Pfied instalací pfiístroje je rovnûÏ nutné
provést propláchnutí otopného systému za úãelem
odstranûní moÏn˘ch neãistot. 

Plnûní a vypou‰tûní otopného systému

Pro tyto práce je tfieba instalovat na vhodném a dobfie
pfiístupném místû u kotle plnící a vypou‰tûcí kohout,
nebo vyuÏít napou‰tûní pod kotlem (viz montáÏní
li‰ta ã. 415*).

Upevnûní pfiístroje

UpevÀovací ‰rouby, podloÏky a hmoÏdinky jsou pfii-
baleny v dodávce kotle, spolu s montáÏní li‰tou. 

Paralelní zapojení kotlÛ

Dva nebo tfii kotle mohou b˘t do jednoho topného
systému zapojeny prostfiednictvím ekvitermního
regulátoru TA270 a pfiídavn˘ch modulÛ BM1, BM2.
Systémové a elektrické zapojení regulací je podrob-
nû fie‰eno v podkladu „Regulace otopn˘ch systémÛ -
schémata propojení“.

Podlahov˘ topn˘ systém

Kotle EUROMAXX lze pouÏít pro podlahov˘ topn˘
systém, ale pouze s mísicí armaturou (trojcestn˘ ventil)
a vhodn˘m ekvitermním regulátorem Junkers.

MontáÏní pfiipojovací li‰ta - namontovaná 

Legenda k obrázku je na stranû 17 (obr. 17)
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Pfiedpisy a normy 

Pfii plánování a instalaci topné soustavy je nutno do-
drÏet v‰echny normy a pfiedpisy pro zapojení ply-
nov˘ch spotfiebiãÛ, pitné a uÏitkové vody, elektric-
k˘ch zafiízení a pfiipojení na odtah spalin platné v âR.
Podle ustanovení âSN 38 6441, ãlánek 71 je odbû-
ratel (provozovatel) povinen svûfiit montáÏ, údrÏbu a
opravy pfiístroje v˘luãnû oprávnûnému specializova-
nému podniku. Pfied instalací je nutné si vyÏádat
souhlas plynárenského a kominického podniku.  

Pfiístroje jsou konstruovány jako zdroj tepla a jsou
urãeny v˘hradnû pro pfiipojení na teplovodní topn˘
okruh a pro pfiipojení na rozvod teplé uÏitkové vody
pfii dodrÏení parametrÛ dle údajÛ v tabulce technic-
k˘ch hodnot.

Pfiístroj nesmí b˘t vyuÏit jako zdroj tepla k ohfievu
roztokÛ jin˘ch neÏ voda nebo smûs vody a proti-
zámrzového prostfiedku a rovnûÏ nesmí b˘t pfiístroj
provozován jako zdroj páry. 
Pfiístroj nesmí b˘t konstrukãnû upravován. Nesmí b˘t
mûnûno vnitfiní elektrotechnické ovládání a automa-
tika. Nesmí b˘t mûnûny a vyfiazovány pojistné a za-
bezpeãovací prvky. 

U pfiístroje nesmí b˘t nastaven vy‰‰í v˘kon, neÏ je
uveden v nastavovacích tabulkách.

Instalaãní podmínky pro plynové kotle
s v˘konem do 50 kW

Pfii instalaci a pouÏívání plynového spotfiebiãe musí
b˘t dodrÏeny v‰echny pfiedpisy âSN 0601008 ãl. 21,
zejména:

• Plynov˘ spotfiebiã obsluhujte dle pokynÛ v návo-
du k obsluze.

• Obsluhu plynového spotfiebiãe smí provádût pou-
ze dospûlé osoby.

• Plynov˘ spotfiebiã smí b˘t bezpeãnû pouÏíván
v prostfiedí s vnûj‰ími vlivy normálními ve smyslu
âSN 33 2000-5 a âSN 33 2000-3. Za okolností
vedoucích k nebezpeãí pfiechodného vzniku ne-
bezpeãí poÏáru nebo v˘buchu (napfi. lepení lino-
lea, PVC apod.), musí b˘t plynov˘ spotfiebiã vãas
pfied vznikem nebezpeãí vyfiazen z provozu.

• Pfiipojení plynového spotfiebiãe ke komínovému
sopouchu smí b˘t provedeno jen se souhlasem
kominického podniku dle âSN 73 4201 a âSN 73
4210.

• Pfied montáÏí plynového spotfiebiãe musí mít
uÏivatel od plynárny povolení k pfiipojení plyno-
vého spotfiebiãe na plynovou pfiípojku.

• Pfiipojení plynového spotfiebiãe na komín, plyn a
el. síÈ smí provádût jen odborn˘ instalaãní závod.

• Plynov˘ spotfiebiã je nutno umístit tak, aby visel
pevnû na nehofilavém podkladu, pfiesahujícím
pÛdorys plynového spotfiebiãe nejménû o 100 mm
na v‰ech stranách.

• Na plynov˘ spotfiebiã a do vzdálenosti men‰í, neÏ
bezpeãná vzdálenost od nûho, nesmûjí b˘t kla-
deny pfiedmûty z hofilav˘ch hmot.

• Pfii instalaci spotfiebiãe v koupelnû, spr‰e nebo
um˘várnû respektujte âSN 33 2000 - 7 - 701.

Související normy

âSN 07 0240 Teplovodní a parní kotle
âSN 06 1008 PoÏární bezpeãnost lokálních spotfie-

biãÛ a zdrojÛ tepla.
âSN 06 0310 Ústfiední vytápûní. Projektování a mon-

táÏ.
âSN 06 0830 Zabezpeãovací zafiízení pro ústfiední

vytápûní a ohfiívání uÏitkové vody.
âSN 38 6441 Odbûrní plynová zafiízení na svítiplyn,

na zemní plyn v budovách.
âSN 73 4201 Navrhování komínÛ a koufiovodÛ.
âSN 73 4210 Provádûní komínÛ a koufiovodÛ a pfii-

pojování spotfiebiãÛ paliv.
âSN 33 2180 Pfiipojování elektrick˘ch pfiístrojÛ a spo-

tfiebiãÛ.
âSN 38 6460 Pfiedpisy pro instalaci a rozvod pro-

pan - butanu v obytn˘ch budovách.

âSN 33 2000 - 7 - 701 Elektrická zafiízení 
âást 7: Zafiízení jednoúãelo-
vá ve zvlá‰tních objektech
Oddíl 701: Prostory s vanou
nebo sprchou a um˘vacím
prostorem

âSN 33 2000 - 3 Elektrická zafiízení
âást 3: Stanovení základních
charakteristik

âSN 33 2000 - 5 - 51 Elektrická zafiízení
âást 5: V˘bûr a stavba elek-
trick˘ch zafiízení
Kapitola 51: V‰eobecné pfied-
pisy

âSN 32 2000 - 4 - 41 Elektrická zafiízení
âást 4: Bezpeãnost
Kapitola 41: Ochrana pfied úra-
zem elektrick˘m proudem

âeské technické normy vztahující se k nafiízení
vlády ã. 177/1997 Sb., kter˘mi se stanoví tech-
nické poÏadavky na spotfiebiãe plynn˘ch paliv:

âSN EN 449 Spotfiebiãe spalující zkapalnûné uhlo-
vodíkové plyny. Spotfiebiãe k vytápû-
ní pro domácnost bez pfiipojení ke
koufiovodu (vãetnû spotfiebiãÛ s difú-
zním katalytick˘m spalováním).

âSN EN 625 Kotle pro ústfiední vytápûní. Zvlá‰tní
poÏadavky na funkci ohfievu vody
kombinovan˘ch kotlÛ pro domácnost
o jmenovitém tepelném pfiíkonu nej-
v˘‰e 70 kW.

âSN EN 297 Kotle ústfiedního topení na plynná
paliva. Provedení B11 a B11BS s atmo-
sférick˘mi hofiáky se jmenovit˘m top-
n˘m pfiíkonem nejv˘‰e 70 kW.

âSN 60335-1:1999 Bezpeãnost elektrick˘ch spo-
tfiebiãÛ pro domácnost a po-
dobné úãely.
âást 1: V‰eobecné poÏadav-
ky.
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MontáÏní li‰ta chrání vnitfiní mûdûné rozvody kotle od
namáhání a deformací pfiívodní instalace a zjedno-
du‰uje montáÏ kotle. Obsahuje i ventily na vodu. Nej-
prve se provede montáÏ pfiipojovací li‰ty na zeì, pak
se na spodní v˘vody hrdel li‰ty pfiipojí pfiívody plynu,
vstupu a v˘stupu otopné vody okruhu topení, vstup a
v˘stup teplé uÏitkové vody. Následnû se po ukonãení
instalatérsk˘ch prací namontuje nad li‰tou kotel a
pfiipojí se k horním v˘vodÛm li‰ty, pfiípadnû je moÏno
postup obrátit - zaãít zavû‰ením kotle na stûnu a
pokraãovat instalatérsk˘m napojením dle obvyklého
postupu - dle montáÏního návodu. Tato montáÏ je
umoÏnûna novou konstrukcí kotle a jin˘m vyvedením
pfiípojÛ na tzv. horizontální li‰tu v pfiední ãásti
kotle oproti pÛvodnímu vyvedení u zadní stûny kotle
na vertikální, obvykle pouÏívanou, li‰tu, upevnûnou
na zdi. Pfiechod mezi tûmito li‰tami tvofií sada propo-
jovacích mûdûn˘ch trubek, které jsou souãástí kotle
a je moÏno v pfiíslu‰n˘ch montáÏích a v˘mûnách s ur-
ãitou v˘hodou volit typ napojení. Díky této konstrukci
a pouÏitím opancéfiovan˘ch flexibilních propojova-
cích hadic lze jednodu‰e kotel Junkers zamûÀovat za
závûsné kotle jin˘ch v˘robcÛ, aniÏ by se muselo
stavebnû pfiepracovávat pÛvodní vyvedení ze zdi.   

Má stejnou funkci, jako li‰ta dodávaná v balení s kot-
lem. MÛÏeme se s ní setkat pfii rÛzn˘ch zámûnách
kotlÛ, pfiípadnû v pfiípravn˘ch pracech. Neobsahuje
ventily na vodu, ale pouze ‰roubení. Tato deska je
universální a má stejné montáÏní rozmûry pro v‰ech-
ny druhy pfiístrojÛ! MÛÏe se v‰ak vyskytovat i v rÛz-
n˘ch provedeních (viz ceník).

Legenda k obr. 15:
1 Zpáteãka topení
2 Pfiípojka studené vody (1/2")
3 Pfiípojka plynu
4 Pfiípojka teplé vody (1/2")
5 Nábûh topení
HL Horizontální li‰ta (napojení v pfiední ãásti kotle)
VL Vertikální li‰ta (obvyklé napojení pfiívodÛ u zdi)
PST Pfiipojovací sada trubek

Legenda k obr. 14, 16 a 17:
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
14 Sifon pro jímání úkapÛ pojistn˘ch ventilÛ
43 Nábûhov˘ okruh otopného systému
47 Zpûtn˘ okruh otopného systému 
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku TUV
72 Zpûtn˘ okruh zásobníku TUV
110 Pfiipojovací pfievleãná matice

(nábûhov˘ i zpûtn˘ okruh)
111 Tûsnûní
112 Pfiípojovací ‰roubení R 3/4 pro plyn
113 Pfiechodka R 1/2 na Ermeto
114 Pfiipojovací ‰roubení R 1/2 pro studenou

a teplou vodu
115 Pfiipojovací ‰roubení R 1/2 (volnû pfiiloÏeno)
122 MontáÏní ‰ablona
170 Kohout údrÏby (nábûhov˘ a zpûtn˘ okruh)

(rohov˘)
171 Kolínko
172 Uzavírací plynov˘ kohout s termo-pojistkou
173 Rohov˘ ventil (pfiipojení studené vody)
174 Vyprázdnûní

Obrázek 16

Obrázek 14

Obrázek 15

Typ kotle Rozmûr X Rozmûr Y

ZWC 24-1 MFK/A 75 mm 86 - 125 mm

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 258/269

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 492 – dodávaná v balení s kotlem Euromaxx (tzv. vertikální pfiipojení)

MontáÏní pfiipojovací li‰ta - namontovaná Obrázek 17
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Obrázek 18: Pfiipojení pro kotle EUROMAXX

KabeláÏ

Závûsné plynové kotle jsou jiÏ vnitfinû elektricky pro-
pojeny. Elektrická instalace se provede podle norem
a zvlá‰tních pfiedpisÛ místních rozvodn˘ch závodÛ.
Elektrická v˘zbroj odpovídá stupni krytí (IP X4D) a
stupni radiového odru‰ení N. 

Elektrick˘ pfiívod se doporuãuje jako pevn˘ ve smys-
lu pfiedpisÛ, na svorkovnici závûsného kotle, se spí-
nacími pfiístroji s viditelnou drahou odepnutí 3 mm,
(napfi. pojistky nebo ochranné jistiãe vedení).
Odboãení z pfiívodu k dal‰ím spotfiebiãÛm se nesmí
provést (pfiípadnû se pouÏije klasické pfiipojení na
zásobníku).

Poloha kabelového napojení kotle pro pfiipojení na
síÈ je v prostoru tmavého pole (viz obrázek 18).

Pfiipojení regulátorÛ

Pro úsporn˘ provoz se doporuãuje pfiipojení regulá-
torÛ Junkers typové fiady TR- prostorové regulátory
nebo TA- ekvitermní regulátory.

Pfii pfiipojování regulátorÛ je potfieba respektovat tyto
prÛfiezy:
Do 20 m délky vedení 0,75 mm2 - 1,5 mm2

Do 30 m délky vedení 1,0 mm2 - 1,5 mm2

Nad 30 m délky vedení 1,5 mm2

V‰echna vedení napûÈové úrovnû 24 V (mûfiicí signá-
ly) se musí pokládat oddûlenû od silového, aby nedo-
cházelo k induktivnímu ovlivÀování.

Pokud se oãekávají vlivy zpÛsobené napfi. silov˘mi
kabely, trolejov˘mi vedeními, trafostanicemi, vysílaãi
rozhlasu a televize, amatérsk˘ch stanic, kabelové te-
levize a mikrovlnn˘ch zafiízení, pak se provede vedení
mûfiícího signálu stínûn˘m kabelem.

Pro BUSové vedení, které mÛÏe mít maximální délku
100 m, se pouÏije mûdûn˘ Cu kabel 4 x 0,25 mm2,
obvykle se pouÏívá fólií stínûn˘ kabel, stejnû jako
u pfiipojení regulátorÛ.

Zvlá‰tní zapojení plynov˘ch závûsn˘ch kotlÛ na
kapaln˘ plyn

Podle âSN 38 6460 smûjí b˘t plynové závûsné kotle
na kapaln˘ plyn provozovány v prostorách pod úrov-
ní terénu.

Doporuãujeme v‰ak vestavbu elektromagnetického
ventilu v bezprostfiední blízkosti vstupu do objektu
nebo místnosti instalace, tím je zabránûno pfiívodu
kapalného plynu pfii vypnutí plynového spotfiebiãe.
Pro zemní plyn toto neplatí.

Obrázek 19

Legenda k obr. 19:
1 Domovní skfiíÀ pfiívodu zkapalnûného uhlovod.

plynu

U takov˘chto zafiízení je potfieba pouÏít ventilátorov˘
modul LSM 5. Propojení mezi tímto modulem a mag-
netick˘m ventilem se provede v místû instalace ka-
belem (1,5 mm2).

Obrázek 20

Elektrické zapojení magnetického ventilu kapal-
ného plynu a modulu LSM 5

Pfii poÏadavku tepla (otopn˘ systém nebo pfiíprava
TUV) magnetick˘ ventil zapne a kotel se spustí.

Poznámka:
Zapojení podle obrázkÛ 19 a 20 není potfiebné, pokud
má místo instalace vûtrací zafiízení urãené pro ko-
telny.

Elektromagnetick˘ ventil
kapalného plynu
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Obrázek 21

Obrázek 22

Elektrické zapojení emisní a spalinové klapky
s LSM 5

Pfii poÏadavku na teplo (topení nebo TUV) se vypíná
zapnut˘ ventilátor digestofie a závûsn˘ kotel pfiejde
do provozního reÏimu. Digestofi je pfiipravena k pro-
vozu pouze tehdy, kdyÏ je hlavní spínaã závûsného
kotle nastaven do polohy I.

Elektrické zapojení digestofie s LSM 5

Souãasn˘ provoz plynov˘ch pfiístrojÛ s pfieru‰ova-
ãem tahu a odsávacího ventilátoru s napojením na
vnûj‰í stûnu (napfi. kuchyÀsk˘ vûtrák nebo digestofi)
není moÏn˘. U tûchto zafiízení je nutné, pro závûsné
kotle EUROMAXX instalovat ventilátorov˘ modul
LSM 5.

Pfii poÏadavku na teplo (topení nebo TUV) je emisní
klapka ovládána modulem LSM 5. KdyÏ je koncov˘
spínaã emisní nebo spalinové klapky v poloze
„otevfieno”, pfiechází závûsn˘ kotel do provozního
reÏimu.

Propojky oznaãené * se vytvofií pfii montáÏi.

�� Obrázek 23

Obrázek 24

Elektrické zapojení dálkové signalizace s optic-
k˘m hlá‰ením stavu

Kombinace digestofie a emisní klapky s LSM 5

Pfii poÏadavku na teplo (topení nebo TUV) se vypne
zapnut˘ ventilátor digestofie a je ovládána emisní
klapka. KdyÏ se otevfie emisní klapka, pfiejde závûsn˘
kotel do provozního reÏimu. Digestofi je pfiipravena
k provozu pouze tehdy, kdyÏ je hlavní spínaã závûs-
ného kotle nastaven do polohy I.

Obrázek 25

Elektrické zapojení dálkové signalizace s aku-
stick˘m hlá‰ením stavu

Pfii pojistném odpojení plynového závûsného kotle,
napfi. pfii nedostatku plynu, se na svorce LS objeví na-
pûtí AC 230 V. Dálková signalizace zapÛsobí. Porucha
je signalizována tak dlouho, dokud nedojde k jejímu
odstranûní a odblokování chodu závûsného kotle.
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Elektrické zapojení ventilátoru u vestavûn˘ch
koupelen, u kter˘ch se má ovládat ventilátor a
osvûtlení koupelny pfies spoleãn˘ spínaã.

Poznámka:

Pfii provozu závûsn˘ch kotlÛ s komínov˘m odtahem
v prostorách s nucen˘m vûtráním, napfi. vestavûné
koupelny atd., je nutné vypínat ventilátor. 
Zpravidla je jiÏ instalován vûtrák (ventilátor) a pfiípad-
nû osvûtlení místnosti se spínaãem (dvefiní kontaktní
spínaã).
V tomto pfiípadû je napájení vûtráku ovládáno pfies
LSM 5.

Popis funkce:

Pfii poÏadavku na teplo ze závûsného kotle se vypne
pfiípadnû zapnut˘ vûtrák, pfiiãemÏ nedochází k ovliv-
nûní osvûtlení místnosti.
Provoz vûtráku a osvûtlení je v‰ak také moÏn˘ s vy-
pnut˘m závûsn˘m kotlem (poloha O).

Kombinace s motoricky ovládanou emisní klap-
kou, omezovaãem pro podlahové vytápûní, elek-
tromagnetick˘m ventilem pro kapaln˘ plyn, klap-
kou spalovacího vzduchu, dálkovou signalizací
poruch a s pfiipojením 2bodového regulátoru ne-
ní u tohoto speciálního zapojení moÏná. 

Fáze tepelného zdroje (L) a fáze vûtráku musejí
leÏet ve stejné proudové vûtvi.

Obrázek 26

Vyjmout mÛstek (161) ze svorek 8 a 9. Pfii aktivaci ome-
zovaãe (B2) dojde k pfieru‰ení jak otopného provozu,
tak i provozu pfiípravy uÏitkové vody (jedno zda se
jedná o provedení ZSR nebo ZWR). V tûchto pfiípadech
není zapotfiebí ventilátorového modulu LSM 5.

Obrázek 27

Pfiipojení omezovaãe teploty (B2) ve v˘luãnû pod-
lahov˘ch topn˘ch systémech (1-okruhové systé-
my)
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Pfiipojovací pfiíslu‰enství JUNKERS 

Pfiipojovací pfiíslu‰enství vytápûní, instalace pod omítku

Pfiipojovací pfiíslu‰enství vytápûní

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 258
pro zemní plyn s pfiipojovacími ‰roubeními, namontovan˘m
plynov˘m nátrubkem R 3/4" a pfiiloÏen˘m vymûniteln˘m plynov˘m 
nátrubkem R 1/2" (pro CERAMINI)

(obj. ã. 7 719 000 660)
258

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 269
pro kapaln˘ plyn s pfiipojovacími ‰roubeními 
namontovan˘m plynov˘m nátrubkem R 1/2" a pfiiloÏen˘m 
pfiechodov˘m kusem R 1/2" x 12 mm Ermeto 269

(obj. ã. 7 719 000 661)

Pfiíslu‰enství ã. 252
Pfiechodov˘ kus R 1/2" x 12 mm Ermeto 252

(obj. ã. 7 719 000 097)

Pfiíslu‰enství ã. 223/1
pro zemní plyn, 2 údrÏbové kohouty R 3/4" v nároÏním provedení 
s rozetami (25 mm), 1 plynov˘ kohout R 3/4" v nároÏním provedení 
s termo-pojistkou a rozetou (obj. ã. 7 719 001 280) 223/1

Pfiíslu‰enství ã. 228 
pro kapaln˘ plyn, 2 údrÏbové kohouty R 3/4" v nároÏním provedení
s rozetami (25 mm), 1 membránov˘ uzavírací ventil 12 mm v nároÏním
provedení s rozetou (obj. ã. 7 719 000 052) 228

Pfiíslu‰enství ã. 432
Trycht˘fiov˘ plastov˘ sifon s pfiípojkou R 1" na odpadní potrubí 432

(obj. ã. 7 719 000 763)

Sanitární pfiipojovací pfiíslu‰enství, instalace pod omítku - pro kombinované provedení kotlÛ ZW.

Pfiíslu‰enství ã. 220 
1 rohov˘ ventil R 1/2", 1 kolínko R 1/2"
2 pochromované mûdûné trubky 12 x 100 mm s pfievleãn˘mi 
maticemi, 2 rozety R 1/2" 220

(obj. ã. 7 719 000 044)
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Pfiipojovací pfiíslu‰enství JUNKERS 

Pfiipojovací pfiíslu‰enství vytápûní, instalace nad omítku

Sanitární pfiipojovací pfiíslu‰enství, instalace nad omítku - pro kombinované provedení kotlÛ ZW.

Pfiipojovací pfiíslu‰enství

Pfiíslu‰enství ã. 240 
1 ventil v prÛchozím provedení R 1/2"
1 pfiipojovací ‰roubení R 1/2" 240

(obj. ã. 7 719 000 085)

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiíslu‰enství ã. 432
Trycht˘fiov˘ plastov˘ sifon s pfiípojkou R 1" na odpadní potrubí 432

(obj. ã. 7 719 000 763)

Pfiipojovací pfiíslu‰enství vytápûní, instalace nad omítku

Pfiíslu‰enství ã. 539
PfiídrÏn˘ úhelník pro montáÏ potrubí odvodu spalin 539

(obj. ã. 7 719 001 098)

Pfiíslu‰enství ã. 880
UmoÏÀuje napojit cirkulaãní okruh s cirkulaãním ãerpadlem  880
a zajistit komfortní dodávku TUV i na vût‰í vzdálenosti od kotle

(obj. ã. 7 719 002 131)

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiíslu‰enství ã. 224
2 údrÏbové kohouty R 3/4" v prÛchozím provedení 224

(obj. ã. 7 719 000 048)

Pfiíslu‰enství ã. 440/14
Plynov˘ kohout R 3/4" v pruchozím provedení s termo-pojistkou 440/14

(obj. ã. 7 719 001 284)

Pfiíslu‰enství ã. 528/1
2 údrÏbové kohouty R 3/4" v prÛchozím provedení 
1 plynov˘ kohout R 3/4" v prÛchozím provedení s termo-pojistkou 528/1

(obj. ã. 7 719 001 279)
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

Prostorová regulace teploty
Jednoduchá komfortní regulace regulátorem TR 100 s plynulou regulací teploty v místnosti. Alternativnû lze
také pouÏít regulátor pro plynulou regulaci teploty v místnosti TR 200 se 6 programovateln˘mi kroky spínání
pro kaÏd˘ den v t˘dnu.

TR 100

Typ spojitû pracujícího regulátoru
pokojové teploty s digitálními ho-
dinami a denním programováním.
Tlaãítka s optickou signalizací dru-
hu provozu. MoÏnost nastavení
úsporného reÏimu (pfiipojení dál-
kového ovládání pomocí telefo-
nu). Rozpûtí regulované teploty 6-
30 °C, pfiípojka na 24 V.

TR 200

Spojitû pracující pokojov˘ regulá-
tor teploty s digitálními hodinami,
6 bodÛ ãasového spínání ze den,
t˘denní programování, zobrazení
ãasu, dne v t˘dnu a pomocného
textu. Tlaãítka s optickou signali-
zací druhu provozu. MoÏnost na-
stavení úsporného reÏimu, pfiipo-
jení dálkového ovládání pomocí
telefonu. Rozpûtí regulované tep-
loty 6-30 °C, pfiípojka na 24 V.

Modem

Pro kvalitu regulace s regulátory TR 100/200 je dÛleÏitá volba vhodného místa instalace. Místo montáÏe musí
b˘t vhodné pro regulaci teploty celé topné soustavy. Na zde instalovan˘ch topn˘ch tûlesech nesmí b˘t
montovány temostatické ventily. Lep‰í je pouÏít ruãnû ovládané ventily s pfiednastavením, aby bylo moÏné
nastavovat v˘kon topn˘ch tûles v místû montáÏe TR 100/200 co nejpfiesnûji. Jako místo montáÏe se pokud
moÏno volí vnitfiní stûna a je nutné dbát na to, aby na regulátor nepÛsobil prÛvan ani tepelné záfiení. Pod
regulátorem musí b˘t k dispozici dostatek místa, aby mohl vzduch v místnosti bez omezení cirkulovat
vûtracími otvory (obrázek 32).

Obrázek 31 Obrázek 32

Obrázek 28 Obrázek 29

EU 8 T

Vestavné spínací hodiny analogo-
vé, jednokanálové k fiízení kom-
fortního reÏimu dodávek teplé vo-
dy s denním programem, zabudo-
vatelné do kotle, napûtí 24 V.

Obrázek 30
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

Prostorové regulátory (pro malé a stfiední byty)

Typ regulátorÛ Spínací hodiny Dálkové ovládání Spínací hodiny
pro vytápûní regulátorÛ pro pfiípravu TUV

Prostorové regulátory fiady CERACONTROL

TR 100 Digitální hodiny EU 8 T
s denním MoÏnost dálkového
programem ovládání po
(integrovány telefonní lince
v regulátoru)

TR 200 Digitální hodiny EU 8 T
s t˘dením MoÏnost dálkového
programem ovládání po
(integrovány telefonní lince
v regulátoru)

TR 220 Digitální hodiny
s t˘dením MoÏnost dálkového Funkce obsaÏena
programem ovládání po v digitálních
(integrovány telefonní lince hodinách
v regulátoru)

Jiné prostorové regulátory

TR 21 EU 8 T

– –

Prostorové regulátory fiady CERACONTROL
TR 100 PouÏití

• Prostorov˘ regulátor pro plynulou regulaci v˘konu závûsn˘ch kotlÛ Junkers.

Funkce
• Digitální hodiny s denním programem a jedním spínacím cyklem.
• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem. 
• Zobrazení ãasu.
• Nastaviteln˘ útlumov˘ provoz.
• Regulaãní rozsah 5-30 °C. 
• Kontakt pro dálkové ovládání po telefonní lince.

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Pfiípojka: 24 V ze závûsného kotle Junkers.

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1.
• Spínací hodiny EU 8 T.

TR 200 PouÏití
• Prostorov˘ regulátor pro plynulou regulaci v˘konu závûsn˘ch kotlÛ Junkers.

Funkce
• Digitální hodiny se 6 spínacími body na den. 
• Denní a t˘denní program. 
• Program pro dovolenou. 
• Zobrazení ãasu a teploty místnosti.
• Textov˘ fiádek pro vedení obsluhy.
• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem. 
• Nastaviteln˘ útlumov˘ provoz.
• Regulaãní rozsah 5-30 °C. 
• Kontakt pro dálkové ovládání po telefonní lince.

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Pfiípojka: 24 V DC ze závûsného kotle Junkers.

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1.
• Spínací hodiny EU 8 T.
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

Prostorové regulátory fiady CERACONTROL

EUROMAXX ZWC 24/28... s regulátorem TR ...
1 radiátorov˘ topn˘ okruh (s TR 220 moÏné i fiízení cirkulaãního ãerpadla)

alternativnû: 
AV = uzavírací armatura
BM1 = modul CAN - BUS
HSM = spínací modul topení

(pouze s TR 220)
KP = ãerpadlo závûsného

kotle
KW = studená voda
RV = zpûtná klapka
WW = teplá voda
Z = cirkulace
ZP = cirkulaãní ãerpadlo
TR 220 = prostorov˘ regulátor

s fiízením po sbûrnici
TR 200 = prostorov˘ regulátor (t˘denní

program)
TR 100 = prostorov˘ regulátor (denní

program)

s prostorov˘m
regulátorem

(u TR 220)

Obrázek 33

TR 220 PouÏití
• Prostorov˘ regulátor s optimalizací pro fiízení plynulé regulace v˘konu

závûsn˘ch kotlÛ Junkers s elektronikou Bosch Heatronic®.
• Komunikace s kotlem pfies CAN-BUS (4Ïilové vedení).

Funkce
• Digitální spínací hodiny s 6 spínacími body na den, vÏdy pro 

-    nesmû‰ovan˘ topn˘ okruh
- nabíjení zásobníku, resp. pfiípravu teplé vody (kombinované provedení kotle)
- cirkulaãní ãerpadlo
s denním a t˘denním programem.

• Regulace teplé vody fiízena buì ãasovû nebo ãasovû a teplotnû.
• Dovolenkov˘ program pro v‰echny v regulátoru uloÏené programy.
• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem. 
• Optimalizace vytápûní.
• Textov˘ fiádek pro vedení obsluhy.
• Indikace stavov˘ch veliãin, diagnóza a chybové hlá‰ení.
• Kontakt pro dálková ovládání po telefonní lince. 

Rozsah dodávky 
• CAN-BUS modul BM 1

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Napájení pfies CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel).

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1.
• Spínací modul topení HSM (pouze pro cirkulaãní ãerpadlo).

sbûrnicové vedení (4Ïilové)
(i po sbûrnici)
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

Typ regulátorÛ Spínací hodiny Dálkové ovládání Spínací hodiny
pro vytápûní regulátorÛ pro pfiípravu TUV

Ekvitermní regulátory fiady CERACONTROL

TA 250 Digitální hodiny
s t˘denním MoÏnost dálkového Funkce obsaÏena
programem ovládání po v digitálních
(integrovány telefonní lince hodinách
v regulátoru)

TA 270 Digitální hodiny TF 20
s t˘denním Funkce obsaÏena
programem v digitálních
(integrovány hodinách
v regulátoru)

MoÏnost dálkového 
ovládání pomocí TF 20
a ovládání po telefonní 
lince

Jiné ekvitermní regulátory

TA 211 E DT 1 TW 2 -
pro 1 topn˘ okruh

DT 2 TW 2 Funkce obsaÏena 
v DT 2

Volitelné pfiíslu‰enství k TA 211 E, ...

TW 2 Dálkové ovládání pro ekvitermní regulátory TA 21... s moÏností pfiepnutí
na sledování teploty podle nábûhové vody nebo podle teploty
v místnosti. Vybaven téÏ spínaãem druhu provozu. Pfiipojení 24 V.

Ekvitermní regulátory (pro rodinné domy)
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Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

TA 250 PouÏití
• Ekvitermní (fiízen˘ v závislosti na povûtrnostních vlivech) regulátor teploty. 
• ¤ízení plynulé regulace v˘konu závûsn˘ch kotlÛ Junkers s elektronikou 

Bosch Heatronic®.
• Komunikace s kotlem pfies CAN-BUS (4Ïilové vedení).
• PouÏiteln˘ jako dálkové ovládání.

Funkce 
• Nastavení otopn˘ch kfiivek.
• Digitální spínací hodiny s 6 spínacími body na den, vÏdy pro 

- nesmû‰ovan˘ topn˘ okruh
- nabíjení zásobníku, resp. pfiípravu teplé vody (kombinované provedení kotle)
- cirkulaãní ãerpadlo
s denním a t˘denním programem.

• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem. 
• Rychloohfiev. 
• Nastaviteln˘ kontrolovateln˘ útlumov˘ provoz.
• Regulace teplé vody fiízena buì ãasovû nebo ãasovû a teplotnû.
• Dovolenkov˘ program pro v‰echny v regulátoru uloÏené programy.
• ¤ádek s ne‰ifrovan˘m textem pro vedení obsluhy.
• Indikace stavov˘ch veliãin, diagnóza a chybové hlá‰ení.
• Kontakt pro dálková ovládání. 
• Pfiepnutí pro moÏnost regulace dle pokojové teploty. 

Rozsah dodávky 
• CAN-BUS modul BM 1
• Venkovní ãidlo.

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Napájení pfies CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel)

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1.
• Spínací modul topení HSM (jen pro cirkulaãní ãerpadlo).

Ekvitermní regulátory fiady CERACONTROL

alternativnû:
AV = uzavírací armatura
AF    = ãidlo vnûj‰í teploty
BM1 = modul CAN - BUS
HSM = spínací modul topení
KP = ãerpadlo závûsného kotle
KW = studená voda
RV = zpûtná klapka
TA 250 = regulátor
WW = teplá voda
Z = cirkulace
ZP = cirkulkaãní ãerpadlo

EUROMAXX ZWC 24/28... s regulátorem TA 250
1 nesmû‰ovan˘ okruh, fiízení cirkulaãního ãerpadla

síÈ

síÈ

topn˘ okruh

ZWC 24/28...

Obrázek 34

sbûrnicové vedení (4Ïilové)
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TA 270 PouÏití
• Ekvitermní (fiízen˘ v závislosti na povûtrnostních vlivech) regulátor teploty. 
• ¤ízení plynulé regulace v˘konu závûsn˘ch kotlÛ Junkers s elektronikou 

Bosch Heatronic®.
• Komunikace s kotlem pfies CAN-BUS (4Ïilové vedení).
• PouÏiteln˘ jako dálkové ovládání.
• 3-násobná kaskáda (pouze ve spojení s BM 2).

Funkce 
• Nastavení otopn˘ch kfiivek.
• Digitální spínací hodiny s 6 spínacími body na den, vÏdy pro 

- nesmû‰ovan˘ topn˘ okruh
- smû‰ovan˘ topn˘ okruh
- nabíjení zásobníku, resp. pfiípravu teplé vody (kombinované provedení kotle)
- cirkulaãní ãerpadlo
s denním a t˘denním programem.

• Systémové hodiny
• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem. 
• Rychloohfiev. 
• Nastaviteln˘ kontrolovateln˘ útlumov˘ provoz.
• Regulace teplé vody fiízena buì ãasovû nebo ãasovû a teplotnû.
• Dovolenkov˘ program pro v‰echny v regulátoru uloÏené programy.
• ¤ádek s ne‰ifrovan˘m textem pro vedení obsluhy.
• Indikace stavov˘ch veliãin, diagnóza a chybové hlá‰ení.
• Kontakt pro dálková ovládání. 
• Pfiepnutí pro moÏnost regulace dle pokojové teploty. 

Rozsah dodávky 
• CAN-BUS modul BM 1
• Venkovní ãidlo.

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Napájení pfies CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel)

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1.
• Dálkové ovládání TF 20.
• Spínací modul topení HSM.
• Smû‰ovací modul topení HMM.
• BUS-modul kaskády BM 2.

Ekvitermní regulátory fiady CERACONTROL

Z

ZP

EUROMAXX ZWC 24/28... s regulátorem TA 270
aÏ 10 smû‰ovan˘ch topn˘ch okruhÛ

alternativnû:
AV = uzavírací armatura
AF = ãidlo vnûj‰í teploty
BM1 = modul CAN - BUS
HMM = smû‰ovací modul

topení
HP = ãerpadlo okruhu

vytápûní
HSM = spínací modul topení
KP = ãerpadlo závûsného

kotle
KW = studená voda
MI = trojcestn˘ smû‰ovaã
DV = ‰krticí ventil
RV = zpûtná klapka
SB = ãidlo teploty pro bez-

peãnostní omezovaã
TF 20 = dálkové ovládání
VF = ãidlo teploty nábû-

hového okruhu
WW = teplá voda
Z = cirkulace
ZP = cirkulkaãní ãerpadlo

Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

Obrázek 35

Topn˘ okruh 0

sbûrnicové
vedení (4Ïilové)

ZWC 24/28...
Topn˘ okruh 1 Topn˘ okruh 2

T
O
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..
.T

O
 1

0

TO 2TO 1TO 0
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Pfiíslu‰enství pro CAN-BUS regulátory TR 220 a TA 250/270

HSM  PouÏití
• Spínací modul pro fiízení (jen v pfiípadû TA 270)

- ãerpadla topného okruhu (nesmû‰ovan˘ topn˘ okruh)
- externího nabíjecího ãerpadla zásobníku
- cirkulaãního ãerpadla 

• Pfii fiízení modulu HSM pfies TA 220 a TR 250 je moÏn˘ pouze provoz 
cirkulaãního ãerpadla.

• Vstupy pro externí ãidlo nábûhové teploty (NTC) a jedno ãidlo zásobníku (NTC)
nebo termostat zásobníku.

• Komunikace s regulátorem a kotlem Junkers pfies CAN-BUS. 

MontáÏ
• Na montáÏní kolejnice nebo na omítku.
• SíÈová pfiípojka: 230 V, 50 Hz, AC, 4 A
• ¤ídicí v˘stupy: 230 V, 50 Hz, AC
• Pfiípoj CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel)

HMM PouÏití
• Spínací modul pro fiízení (jen v pfiípadû TA 270) 

- trojcestného smû‰ovaãe topení
- pfiíslu‰ného ãerpadla topného okruhu  

• Vstup pro ãidlo nábûhové teploty (NTC) ve smû‰ovaném okruhu 
a teplotní omezovaã. 

• Komunikace s regulátorem a kotlem Junkers pfies CAN-BUS. 

MontáÏ
• Na montáÏní kolejnice nebo na omítku.
• SíÈová pfiípojka: 230 V, 50 Hz, AC, 4 A
• ¤ídicí v˘stupy: 230 V, 50 Hz, AC
• Pfiípoj CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel)

TF 20 PouÏití
• Dálkové ovládání ekvitermního regulátoru TA 270. 
• Komunikace pfies CAN-BUS.

Funkce
• Nastavení topn˘ch kfiivek pfiíslu‰ného topného okruhu.
• âasové nastavení s 6 spínacími cykly na den. 
• Denní a t˘denní program. 
• Dovolenkov˘ program pro pfiifiazen˘ topn˘ okruh. 
• Tlaãítka pro pfiepínání mezi komfortním a úsporn˘m provozem.
• Rychloohfiev.
• Nastaviteln˘ kontrolovateln˘ útlumov˘ provoz.
• Textov˘ fiádek pro vedení obsluhy.
• Zobrazení ãasu a teploty místnosti.
• Indikace stavov˘ch veliãin, diagnóza a chybové hlá‰ení.
• Pfiepnutí pro moÏnost regulace dle pokojové teploty. 
• Kontakt pro dálkové ovládání.

MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• Napájení pfies CAN-BUS (4Ïilov˘ kabel).

Pfiíslu‰enství
• âidlo teploty místnosti RF 1.
• Spínací modul topení HMM.

Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS
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Jiné ekvitermní (na vnûj‰í teplotû závislé) regulátory
Vestavné regulátory do kotlÛ Junkers s Bosch heatronic, vhodné do otopn˘ch
soustav s jedním otopn˘m okruhem

TA 211 E

Regulace k zabudování do kotlÛ
s elektronikou Bosch Heatronic,
nastavení otopové kfiivky, s auto-
matick˘m vypínáním hofiáku a ãer-
padla a vymezením max. a min. te-
ploty. Dále moÏnost spínání pro-
vozních stavÛ prostfiednictvím spí-
nacích hodin DT 1 nebo DT 2 (jako
pfiíslu‰enství) s pfiípojkou pro
TW 2, napájení 24 V pfies kotel.

DT 1

Vestavné spínací hodiny (digitální
jednokanálové) s denním progra-
mem pro ekvitermní regulátor TA
211 E. Napûtí 24 V (není moÏné
kombinovat s TFQ 2 T/W, TFP 3).
Jsou samostatnû zabudovatelné
do kotle, fungují i jako ãasov˘ re-
gulátor.

DT 2

Vestavné spínací hodiny (digitální,
dvoukanálové) pro ekvitermní re-
gulátor TA 211 E s t˘denním pro-
gramem pro ãasové fiízení top-
ného reÏimu a pfiípravy TUV. Napûtí
24 V (není moÏné kombinovat 
s TFQ 2 T/W, TFP 3). Jsou samo-
statnû zabudovatelné do kotle,
fungují i jako ãasov˘ regulátor. 

Legenda k obr. 39: AF = ãidlo vnûj‰í teploty    TW 2 = dálkové ovládání    KP = ãerpadlo závûsného kotle

Obrázek 36

Obrázek 39

Obrázek 37 Obrázek 38

ZWC 24/28...
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DT 1 PouÏití
• Spínací hodiny pro ekvitermní regulátor TA 211 E.
Funkce
• Digitální hodiny, jednokanálové.
• T̆ denní program pro jeden topn˘ okruh.
MontáÏ
• K zabudování do elektronické fiídicí jednotky Bosch Heatronic®.
• Napájení 24 V pfies Bosch Heatronic®.
• Pfiipojovací kabel pfiipraven˘ k zasunutí.

DT 2 PouÏití
• Spínací hodiny pro ekvitermní regulátor TA 211 E.
Funkce
• Digitální hodiny, dvoukanálové.
• T̆ denní program pro jeden topn˘ okruh a na fiízení reÏimu komfortního ohfievu TUV.
MontáÏ
• K zabudování do elektronické fiídicí jednotky Bosch Heatronic®.
• Napájení 24 V pfies Bosch Heatronic®.
• Pfiipojovací kabel pfiipraven˘ k zasunutí.

EU 8 T PouÏití
• Spínací hodiny k ãasovému fiízení komfortu teplé vody.
Funkce
• Analogové hodiny, jednokanálové.
• Denní program pro fiízení komfortu teplé vody u kombinovan˘ch provedení 

kotlÛ nebo nabíjení zásobníku s ãidlem NTC.
MontáÏ
• K zabudování do elektronické fiídicí jednotky Bosch Heatronic®.
• Napájení 24 V.
• Pfiipojovací kabel pfiipraven˘ k zasunutí.

âidlo teploty místnosti RF 1

RF 1 PouÏití
• âidlo teploty místnosti.
• Ve spojení s TR 100, TR 200, TR 220, TA 250, TA 270, TF 20
Funkce
• SlouÏí ke sledování teploty místnosti v pfiípadû, Ïe pfiímo do ní není vhodné 

resp. Ïádané instalovat regulátor nebo dálkové ovládání.
MontáÏ
• MontáÏ na omítku.
• 3 m pfiipojovacího kabelu, ∅ 3,7 mm.

Spínací hodiny

Smû‰ovaãe

SM 2
• servomotor pro trojcestn˘ (DWM…) smû‰ovaã Junkers 
• pfiipojovací kabel, 3 m 
• materiál: plast, ãern˘ 
• kroutící moment 7 Nm 
• úhel natoãení 90°
• doba chodu 100 sec/90°
• pfiípojka: 230 V, AC, 50 Hz

DWM 
• trojcestn˘ smû‰ovaã DWM…
• ‰edá litina
• otoãné ‰oupátko s povrchovou úpravou z mûdi a pochromované
• optimální regulaãní charakteristika 
• úhel natoãení 90°
• vyuÏiteln˘ pro pravé, levé, úhlové pfiipojení.
• kombinovateln˘ se servomotorem SM 2

DN 15 / RP 3/4" hodnota KVS 4,0 DWM 15
DN 20 / RP 3/4" hodnota KVS 6,3 DWM 20
DN 25 / RP 1" hodnota KVS 10,0 DWM 25
DN 32 / RP 5/4" hodnota KVS 16,0 DWM 32
DN 40 / RP 6/4" hodnota KVS 25,0 DWM 40
DN 50 / RP 2" hodnota KVS 40,0 DWM 50

SM 2

DWM . .  .
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�

�

�
�

Dimenzování smû‰ovaãÛ je jednoduché v pfiípadû,
kdy tlaková ztráta v potrubí, ve kterém se mûní
mnoÏství, leÏí ve známém pásmu tolerance (cca. 1,5
– 4,0 kPa resp. 15 … 40 mbar). 
Pro dosaÏení dobré regulaãní charakteristiky by
mûla b˘t tlaková ztráta ve smû‰ovaãi pfiibliÏnû
stejná jako tlaková ztráta tzv. „mnoÏstevnû
variabilní“ ãásti potrubní sítû, takÏe rovnûÏ cca. 1,5
… 4,0 kPa. Tato závislost je základem diagramu pro
dimenzování (obr. 111). 

Pfii dimenzování je tfieba postupovat dle pfiíkladu
následovnû: 

Dimenzování smû‰ovaãe  
Dané hodnoty: tepeln˘ proud Q

•
= 42 kW; 

∆ϑ = 20K (napfi. 90/70 °C)

Hledaná hodnota: jmenovitá svûtlost smû‰ovaãe

1. Tepeln˘ tok Q
•

(kW) pfiepoãítat na objemov˘ tok
dle vzorce

Q
•

V
•

=
1,163 x ∆ϑ

Q
•

= tepeln˘ proud v kW
1,163 = faktor (zahrnuje hustotu a specif. teplotní 

kapacitu vody)
∆ϑ = teplotni rozdíl mezi nábûhovou a

zpûtnou teplotou

z toho plyne 

2. V diagramu vyhledat objemov˘ tok V (l/h),
vodorovnû doprava vyhledat prÛseãík s nejbliÏ‰í
jmenovitou svûtlostí smû‰ovaãe.

3. Z prÛseãíku spustit kolmici na spodní ãáru
diagramu a odeãíst tlakovou ztrátu smû‰ovaãe
v kPa (mbar).

pro uveden˘ pfiípad z diagramu vyplynul:

smû‰ovaã DN 25; tlaková ztráta 3,1 kPa 
(31 mbar; 310 mm 
vodního sloupce)

Pfiepoãet jednotek:
1 kW = 860 kcal/h

3600 kJ/h
1 bar = 10 m WS

100 kPa
1 mbar = 10 mm WS

42
V
•

=       = 1,806 m3/h
1,163 x 20

Obrázek 40

Pfiíslu‰enství – smû‰ovaãe/dimenzování 
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❶ V jednom ze dvou topn˘ch okruhÛ se pouÏije dálkové ovládání TF 20 a ve druhém regulátor TA 270. 
❷ Od 2. smû‰ovaného topného okruhu je TF 20 nezbytné. 
❸ V závislosti na provedení systému.

Ekvitermní regulátory: TA 211 E; TA 250; TA 270

Prostorové regulátory: TR 100; TR 200; TR 220

Spínací hodiny: DT 2; DT 1; EU 8 T

Dálkové ovládání: TF 20

Spínací moduly: HSM; HMM

Pfiesn˘ popis regulátorÛ a jejich pfiíslu‰enství
najdete v projekãním podkladu „Regulace otopn˘ch
systémÛ - schemata popojení“.

Pfiehled funkcí regulátorÛ

Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS

Prostorov˘ Ekvitermní

Regulátor TR 100 TR 200 TR 220 TA 211 E TA 250 TA 270

Pfiíslu‰enství EU 8T EU 8T HSM DT 2 DT 1 TW 2 HSM HSM HMM TF 20

Funkce

1 nesmû‰ovan˘ ● ● ● ● ● ● ● ●
topn˘ okruh

1 nesmû‰ovan˘ a ● ❸ ● ❶
1 smû‰ovan˘ 
topn˘ okruh 

2 aÏ 10 
smû‰ovan˘ch ● ● ❷
topn˘ch okruhÛ

Kaskáda
3 závûsn˘ch ●
kotlÛ s moduly
BM 1 a BM 2

âasová volba 
pfiípravy ● ● ● ● ● ●
teplé vody

Dílãí 
upfiednostnûní ●
pfiípravy teplé 
vody

Cirkulaãní
ãerpadlo ● ● ● ● ● ●
sHSM modulem

CAN-BUS ● ● ●

âasov˘ program ● ● ● ● ● ●

Program pro 
dovelenou ● ● ● ● ●

Optimalizace 
vytápûní ●

Rychloohfiev ● ● ●

Systémové info ● ● ● ● ●

Chybové hlá‰ení ● ● ● ● ●

Spínání dle 
teploty ● ● ● ●
místnosti

Kontakt pro 
dálkové ● ● ● ● ● ●
ovládání 
telefonem

Pokojové 
ãidlo RF 1 ● ● ● ● ● ●
(pfiíslu‰enství)
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• Hlavice kompatibilní s ventily Heimeier
• Zabudované ji‰tûní proti zamrznutí
• Elegantní a jednoduchá regulace
• V‰estranná pouÏitelnost
• Atraktivní design

Termostatické hlavice ventilÛ umoÏÀují zamezit pfií-
stup tepla, kter˘ je neÏádoucí. âasto se stává, Ïe
místnosti jsou dodateãnû ohfiívány napfi. sluneãním
svitem, lampou nebo jin˘m zdrojem tepla. Toto doda-
teãné teplo je díky inteligentnímu regulaãnímu ventilu
Junkers rozpoznáno a okamÏitû je automaticky ome-
zeno pfiíchozí mnoÏství teplé vody do topného tûlesa.
Tento komfort se vyplatí, neboÈ sníÏení teploty o 1 °C
znamená úsporu aÏ 6 % energie. 

Termostatické ventily lze pouÏít v systémech lokál-
ního i dálkového vytápûní. Ventily je vhodné pouÏívat
jak v domácnosti, tak i ve vefiejn˘ch prostorách. 

Optimální nastavení termostatického ventilu je moÏ-
no oznaãit Ïlut˘ jaz˘ãkem. Po otáãení termostatickou
hlavicí se tak budete moci pohodlnû vrátit na Vámi
poÏadovanou teplotu. Navíc mÛÏete tímto doplÀkem
omezit maximální i minimální nastavení ãi pfiípadnû
zablokovat základní pozici ventilu. 

Termostatick˘m ventilem s hlavicí je moÏné indivi-
duálnû regulovat kaÏdé topné tûleso. Hlavice jsou
pouÏitelné pro v‰echny jednotrubkové a dvoutrub-
kové topné systémy s obûhov˘mi ãerpadly.

Termostatické hlavice a ventily JUNKERS Technická data, rozmûry

DN Pfiípoj l 3 l 4 l 5 h
±± 0,5 ±± 1,5 ±± 0,5
mm mm mm mm

10 R 3/8 26 52 22 20
15 R 1/2 29 58 26 20

Pfiehled Objednací ãíslo Popis
TV 10 E 7 749 900 400 Ventil rohov˘ 3/8“, univerzální (pfiednastaven˘)
TV 15 E 7 749 900 401 Ventil rohov˘ 1/2“, univerzální (pfiednastaven˘)
TVV 10 E 7 749 900 402 Ventil rohov˘ 3/8“, pfiednastaviteln˘
TVV 15 E 7 749 900 403 Ventil rohov˘ 1/2“, pfiednastaviteln˘
TV 10 D 7 749 900 404 Ventil pfiím˘ 3/8“, univerzální (pfiednastaven˘)
TV 15 D 7 749 900 405 Ventil pfiím˘ 1/2“, univerzální (pfiednastaven˘)
TVV 10 D 7 749 900 406 Ventil pfiím˘ 3/8“, pfiednastaviteln˘
TVV 15 D 7 749 900 407 Ventil pfiím˘ 1/2“, pfiednastaviteln˘
Pfiíslu‰enství
EW 7 719 901 299 Klíã pro nastavení ventilÛ TVV

DN Pfiípoj l 1 l 2 h
±± 0,5 ±± 1,5
mm mm mm

10 R 3/8 59 85 25
15 R 1/2 66 95 25

A DIN-rohov˘ ventil (TV..E)

Tûlesa termostatick˘ch ventilÛ TV..

B DIN-prÛchozí ventil (TV..D)

52

82,5 (ventil uzavfien)

88,5 (ventil otevfien)

Termostatická hlavice
TK 1 - objednací ã. 7 749 900 300

A B

Obrázek 42

Obrázek 41

Obrázek 43 Obrázek 44
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Termostatické hlavice a ventily JUNKERS Diagram prÛtoku
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Diagram prÛtoku pro pfiednastavitelné ventily

Pfiednastavení 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8*

Pásmo P 0,03 0,06 0,12 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,41

kvs-hodnota 0,03 0,06 0,12 0,18 0,25 0,32 0,38 0,44 0,51

* Dodávka z v˘roby

doporuãená oblast pouÏití

Pfiíklad:

Zadáno: prÛtok 75 kg/h

Hledáno: pfiednastavení pfii poÏadované tlakové ztrátû ∆ p = 10000 Pa = 100 mbar

Hledaná tlaková ztráta vyplyne jako prÛseãík pfiímky prÛtoku s pfiímkou zvolené charakteristiky ventilu
napfi.  P = 2 K.

V˘sledek: pfiednastavení 4

Obrázek 45
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Diagram prÛtoku pro univerzální (pfiednastavené) ventily

Pásmo P 1 K 2 K 3K volnû, kvs

kv-hodnota 0,22 0,45 0,52 0,62

doporuãená oblast pouÏití

Pfiíklad:

Zadáno: prÛtok 150 kg/h

Hledáno: tlaková ztáta pfii zvoleném pásmu P = 2 K

Hledaná tlaková ztráta vyplyne jako prÛseãík pfiímky prÛtoku s pfiímkou
zvolené charakteristiky ventilu pfii P = 2 K.

∆p = 11000  Pa = 110 mbar

Termostatické hlavice a ventily JUNKERS Diagram prÛtoku

Obrázek 46

Robert Bosch odbytová spoleãnost s r.o.
Divize Junkers
Pod Vi‰Àovkou 25/1661
142 01 Praha 4 - Krã
Tel: 02/61 300 461-6
Fax: 02/61 300 516
Internet: www.junkers.cz
E-mail: junkers.cz@bosch.com
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