
Plynové závûsné kotle Junkers
ZE/ZSE/ZWE 24-4 MF...
Acu Hit ZWSE 23/28-4 MF...

Projekãní podklady
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¤e‰ení s budoucností 

Úvod JUNKERS

Pfiehled oznaãení regulátorÛ:

T - regulátor
R - prostorov˘
A - ekvitermní (na vnûj‰í teplotû závisl˘)
21, 100, 200, 211, 213 

- typy regulátorÛ pro pfiipojení k plynule
regulovan˘m kotlÛm Junkers (Eurostar)

A. - zpÛsob pfiipojení a upevnûní
regulátoru na zeì

E - zpÛsob pfiipojení a upevnûní regulátoru 
do kotle

Pfiíklad: TA 211 E = ekvitermní regulátor 
k zabudování do plynule regulovaného 
kotle Junkers

Pfiehled znaãení pfiístrojÛ:

Z - závûsn˘ kotel pro ústfiední topení
W - kombinovan˘ kotel (s integrovanou

pfiípravou TV)
S - pfiipojení zásobníku teplé vody
E - provedení s plynulou automatickou

regulací, elektronick˘m zapalováním a
v˘mûníkem z mûdi (Eurostar)

24 - jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 24 kW                   
28 - jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 28 kW 
-4 - v˘vojová fiada
MF - kotel Eurostar se zabudovanou

elektronikou Bosch Heatronic
s multifunkãním displejem

K - komínové provedení 
A - provedení s odtahem spalin pfies

obvodovou zeì - Turbo

Ve smûru v˘voje v oblasti tepelné techniky a regulá-
torÛ sleduje firma Junkers nejnovûj‰í technologické
trendy, nabízí ‰piãkové technologie, roz‰ifiuje technic-
ké moÏnosti pfiístrojÛ, ale pouÏívá i nûkolik nov˘ch
vlastních patentÛ. Nejvût‰í prioritou firmy Junkers je
v‰ak smûfiovat znaãnou ãást svého úsilí smûrem
k maximální bezpeãnosti, ekonomickému provozu
a v neposlední fiadû ke zpfiístupÀování sv˘ch pfiístrojÛ
nej‰ir‰í vefiejnosti, a to snahou o zachování jejich jed-
noduché ovladatelnosti.  

Na‰e prodejní a servisní síÈ hustû pokr˘vá celé území
âeské republiky a je organizována systémem velko-
obchodních a montáÏních stfiedisek, které 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 tento technick˘ podklad pfiispûje
k dal‰ímu rozvoji a zkvalitnûní této spolupráce.
Toto vydání je v pozmûnûné podobû vzhledem ke
zmûnám v kotlích fiady Eurostar ZSE/ZWE 24-4 MF...
a k zavedení kotle Eurostar Acu Hit s integrovan˘m
nerezov˘m zásobníkem.
Od 1.4.2004 je na trh dodáván typ kotle ZSE 24-4
MF.., nahradila se tak varianta kotle ZE 24-4 MF..,
která byla pouze na topení. V kotli ZSE 24-4 MF.. je
rovnou vmontován tfiícestn˘ pfiepínací ventil umoÏ-
Àující pfiipojení nepfiímo ohfiívaného zásobníku TV.
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Údaje o kotli JUNKERS

Prohlá‰ení
Tyto kotle odpovídají platn˘m pfiedpisÛm a evrop-
sk˘m smûrnicím 90/396 EWG, 92/42 EWG, 73/23
EWG, 89/336 EWG a popisu konstrukce uvedeném
v konstrukãním vzoru EU a je k nim vydán certifikát
CE a v˘robcem vystaveno prohlá‰ení o shodû.

Tabulka 1

Tabulka 2

Pfiehled typÛ

23 Zemní plyn H
31 Kapaln˘ plyn

Rozsah dodávky
Závûsné kotle se dodávají ve dvou obalov˘ch
jednotkách:
• První obsahuje vlastní kotel, pfiíslu‰n˘ upevÀovací

materiál (‰rouby s pfiíslu‰enstvím), ‰krtící clony
pro uzpÛsobení kotle k pfiíslu‰enství odtahu spalin
a technickou dokumentaci,

• Druhá obsahuje montáÏní pfiipojovací desku.

Popis kotle
• Závûsn˘ plynov˘ kotel pro topení typ ZE/ZSE a

pfiípravu teplé vody (typ ZWE), pfiípadnû i s vesta-
vûn˘m nerezov˘m zásobníkem (typ ZWSE)

• Model MFA s uzavfienou spalovací komorou a
ventilátorem, model MFK s otevfienu spalovací ko-
morou a pojistkou spalinového tahu

• ¤ídicí jednotka Bosch Heatronic s multifunkãním
displejem, u provedení ZWSE s moÏností komuni-
kace po sbûrnici BUS

• Manometr pro pfietlak topné vody
• Automatické zapalování
• Plynulá regulace v˘konu (PCL)
• MoÏné sníÏení topného v˘konu pfii souãasném

zachování maximálního v˘konu pro pfiípravu teplé
vody

• Plné ji‰tûní elektronikou Bosch Heatronic s ioni-
zaãním hlídáním a magnetick˘mi ventily podle
âSN EN 298

• Protizámrazov˘ systém v okruhu topení a bloko-
vací ochrana obûhového ãerpadla

• Snímaã teploty a regulátor teploty topení
• Snímaã teploty v nábûhové vûtvi
• Omezovaã teploty ve 24 V elektrickém obvodu
• Automatick˘ odvzdu‰Àovaã na ãerpadle, ruãní

odvzdu‰Àovaã na expanzní nádobû
- pojistn˘ ventil teplé vody (max. 7 bar u ZWSE),
- pojistn˘ ventil topné vody (max. 3 bar)
- pfiípojka pro cirkulaci vody (u provedení ZWSE,

se zvlá‰tním pfiíslu‰enstvím ã. 880 – obj.ã.
7 719 002 131)

- Tfiícestn˘ motorick˘ ventil
- Vestavûn˘ nerezov˘ zásobník teplé vody o ob-

jemu 48 l (u provedení ZWSE)
• Expanzní nádoba
• Potenciometr pro regulaci teploty teplé vody
• Pfiednostní spínání pfiípravy TV

Pfiíslu‰enství (viz. také ceník)
• Pfiíslu‰enství odtahu spalin 
• Pfiipojovací pfiíslu‰enství pfii instalaci na stûnu
• Pfiipojovací pfiíslu‰enství pfii instalaci pod omítku
• Hydraulická v˘hybka HW 25 i HW 50
• Odpadní sifon
• Sady pro pfiestavbu na jin˘ druh plynu
• Pfiíslu‰enství odtahu spalin ∅ 80/110
• Pfiíslu‰enství  dûleného odtahu spalin ∅ 80/80
• Prostorov˘ regulátor
• Ekvitermní regulátor
• Vestavné spínací hodiny
• Pfiíslu‰enství ã. 880 pro pfiipojení cirkulace TV

(u ZWSE)
• Modul LSM pro ovládání dal‰ích externích prvkÛ

v závislosti na provozním stavu kotle

Identifikaãní ãíslo certifikátu
ZWSE 23-4 MFK CE - 0049 AS 2416
ZWSE 23-4 MFA CE - 0049 AS 2418
ZWSE 28-4 MFA CE - 0049 AS 2449
ZE/ZSE/ZWE 24-4 MFK CE - 0085 AT 0145
ZE/ZSE/ZWE 24-4 MFA CE - 0085 AS 0001
Kategorie
ZWSE 23/28-4 MFA II2H 3+

ZE/ZSE/ZWE 24-4 MFA
ZE/ZSE/ZWE 24-4 MFK
ZWSE 23-4 MFK II2H 3B/P

Druh zafiízení
ZWSE 23-4 MFK B11BS

ZE/ZSE/ZWE 24-4 MFK B11BS

ZWSE 23/28-4 MFA C12, C32, C42, C52,
C82, B32

ZE/ZSE/ZWE 24-4 MFA C12, C32, C42, C82, B32

ZWSE 23-4 MF K 23/31
ZE/ZSE/ZWE 24-4 MF K 23/31
ZWSE 23-4 MF A 23/31
ZWSE 28-4 MF A 23/31
ZE/ZSE/ZWE 24-4 MF A 23/31
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Technické údaje – EUROSTAR Acu Hit JUNKERS

Technické údaje

Tabulka 3

Závûsné kotle jsou odzkou‰eny dle âSN EN 483, tento pfiístroj odpovídá v‰em platn˘m smernicím a pfied-
pisÛm a je certifikovan˘ v EU. Podle protokolu PECA o vzájemném uznání certifikace mezi âR a EU.

1) Pfii provozu s tekut˘m plynem (G31 ) a s vstupním pfietlakem 30 mbar se redukuje v˘kon na 88%.

Typ kotle Jednotky ZWSE ZWSE ZWSE
23-4 MFK 23-4 MFA 28-4 MFA

Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon kW 231) 28
Max. jmenovit˘ tepeln˘ pfiíkon kW 25,7 31,2
Min. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon kW 8 10
Min. jmenovit˘ tepeln˘ pfiíkon kW 10,4 12,6
Rozsah modulace 35-100 %
Max. jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon (teplá voda) kW 23 28
Rozsah modulace (teplá voda) 35-100 %

Pfiipojovací hodnoty plynu
„23“ zemní plyn (G 20) (HiS = 9,5 kWH/m3) m3/h 2,75 3,33
„31“ Propan (G 31) (Hi = 12,9 kWh/kg) kg/h 2,02 2,45

Pfiípustn˘ pfiipojovací pfietlak plynu
„23“ zemní plyn (G 20) mbar 18 - 24
„31“ Propan (G 31) mbar 25 - 35

Expanzní nádoba
Vstupní pfietlak bar 0,4
Celkov˘ objem l 7,5
Pfiípustn˘ celkov˘ objem topného systému pfii teplotû nábûhu 75°C l 120

Topení
Jmenovit˘ objem topné vody l 0,42
Max. nábûhová teplota °C 90
Min. nábûhová teplota °C 45
Max. pfiípustn˘ provozní pfietlak (topení) bar 2,5
Min. provozní pfietlak (topení) bar 0,5
Max. pfiípustn˘ pfietlak vody bar 7
Min. pfietlak uÏitkové vody bar 0,2
Obsah zásobníku l 48
Doba ohfievu (∆t 45°C) min 13 12 11
Dlouhodob˘ v˘kon odbûru teplé vody pfii ∆t=30°C
(doba odbûru max. 10 min.) l/min 14,5 15 17,5
Dlouhodob˘ v˘kon pfii nepfietrÏitém odbûru teplé vody pfii ∆t=30°C l/min 11 11 13,4

Hodnoty pro v˘poãet prÛfiezu komína
Hmotnostní proud spalin pfii jmen./minimálním tepelném v˘konu g/s 21,58/16,63 15,75/19,1 19,7/19,9
Teploty spalin pfii jmen./minimálním tepelném v˘konu °C 111/91 131/106 151/126
CO2 pfii max. jmenovitém tepelném v˘konu % 5,10/6 6,30/7,65 6,30/6,90
CO2 pfii min. jmenovitém tepelném v˘konu % 2,30/2,55 1,95/2,55 2,30/2,60
Spalinové hrdlo mm ∅ 130 ∅ 80/110 ∅ 80/110
MoÏnost dûleného odkoufiení - ∅ 80/80 ∅ 80/80
Tfiída NOx 2

Elektrické pfiipojovací hodnoty
El. napûtí AC ... V 230
Frekvence Hz 50
Pfiíkon (max.úroveÀ) W 110 125
Druh krytí IP 44
Pfiípojka regulátoru 24-V-Spojité fiízení nebo 230 V - ON/OFF

V‰eobecné
Hmotnost (bez obalu) + montáÏní pfiipojovací li‰ta kg 63+2 68+2 68+2
V˘‰ka mm 892
·ífika mm 600
Hloubka mm 487
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Technické údaje – EUROSTAR JUNKERS

Závûsné kotle jsou odzkou‰eny dle âSN EN 483, tento pfiístroj odpovídá v‰em platn˘m smernicím a pfied-
pisÛm a je certifikovan˘ v EU. Podle protokolu PECA o vzájemném uznání certifikace mezi âR a EU.
* 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 ZSE/ZWE 24-4 MFK ZSE/ZWE 24-4 MFA

V˘kon*
Jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon kW 24,3 24,0
Jmenovit˘ tepeln˘ pfiíkon kW 27,9 26,7
Nejmen‰í tepeln˘ v˘kon kW 7,3 8,0
Nejmen‰í tepeln˘ pfiíkon kW 8,4 8,8
Nastaviteln˘ tepeln˘ v˘kon kW 7,3 - 24,3 8,0 - 24,0
Pracovní rozsah plynulé regulace kW 7,3 - 24,3 8,0 - 24,0

Jmenovit˘ objem (topná voda) l 1,3 1,3

Pfiipojovací hodnoty plynu
Zemní plyn „H“ (HUB = 9,4 kWh/m3) m3/h 2,8 2,8

Propan (HUB = 12,8 kWh/kg) kg/h 1,9 1,9

Pfiípustn˘ pfiipojovací pfietlak plynu**
Index „23“ mbar 18 - 24 18 - 24
Index „31“ mbar 28 - 37 28 - 37

Topn˘ okruh
Jmenovit˘ prÛtok vody pfii ∆t = 20 K l/h 1000 1030

Zbytková dopravní v˘‰ka na síÈ (pfii jmenovitém prÛtoku) viz. diagram ãerpadla viz. diagram ãerpadla
Max. teplota v nábûhovém okruhu °C 90 90
Max. provozní pfietlak bar 3 3

Expanzní nádoba
Pfietlak bar 0,5 0,5
Celkov˘ objem l 8 8

Pfiíprava teplé uÏitkové vody (provedení ZWE)
PrÛtoãné mnoÏství vody (pfii 60 °C) l/min 2,0 - 7,0 2,0 - 7,0
Max. mnoÏství teplé vody l/min 12 12
Teplota teplé uÏitkové vody (nastavitelná) °C 40 - 60 40 - 60
Min. potfiebn˘ tlak vody bar 0,2 0,2
Max. pfiípustn˘ pfietlak vody bar 10 10
Jmenovit˘ objem (uÏitková voda) l 0,6 0,6

Hodnoty spalin
PoÏadovan˘ tah mbar 0,015 -
Hmotnostní tok spalin pfii jmenovitém v˘konu kg/h 58 59
CO2 pfii max. tepelném v˘konu/min. tepelném v˘konu % 5,0/1,7 5,0/1,7

Tfiída NOx % 2 2

Teplota spalin pfii max. v˘konu/min. v˘konu        °C 150/120 140/90
∅ odtahu spalin mm 130 koaxiální ∅ 80/110

dûlené ∅ 80/80

Pfiipojení k elektrické síti
El. napûtí V-AC 230 230
Frekvence Hz 50 50
Max. pfiíkon W 120 160
Druh krytí IP X 4 D X 4 D

Hmotnost kg 39 53

Tabulka 4
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Schématick˘ fiez ZSE 24-4 MFK EUROSTAR s nepfiímo 
ohfiívan˘m zásobníkem TV ST 120/160-1E JUNKERS

3 Mûfiicí hrdlo pro mûfiení pfietlaku plynu na
tryskách

4 Elektronická fiídicí jednotka kotle
(Heatronic)

6 Pojistn˘ teplotní omezovaã tepelného
v˘mûníku

6.1 NTC-ãidlo hlídaãe odtahu spalin
7 Mûfiicí hrdlo pfiipojovacího pfietlaku plynu
8.1 Manometr
12 Funkãní vedení
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
14 Odpadní trycht˘fiov˘ sifon
15 Membránov˘ pojistn˘ ventil
16 ¤ídicí vedení
18 Tfiírychlostní obûhové ãerpadlo

s odluãovaãem vzduchu
20 Membránová expanzní nádoba
26 Ventil pro plnûní expanzní nádoby
27.1 Automatick˘ odvzdu‰Àovací ventil
27.2 Odvzdu‰Àovací ventil
29 Tûleso hofiáku s injektorov˘mi tryskami
30 Hofiák
32 Ionizaãní elektroda
33 Zapalovací elektroda
35 Tepeln˘ v˘mûník pro otopnou vodu
36.1 âidlo teploty v nábûhovém okruhu (NTC)
39 Pfieru‰ovaã tahu
43 Nábûhov˘ okruh otopného systému
45 Plyn
47 Zpûtn˘ okruh otopného systému
48 Odtok vody
53 Regulátor pfietlaku
55 Síto
56 Plynová armatura
57 Talífi hlavního ventilu
61 Tlaãítko pro odblokování poruchy
63 Nastavovací ‰roub pro max. mnoÏství plynu
64 Nastavovací ‰roub pro min. mnoÏství plynu
69 Regulaãní ventil
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku TV
72 Zpûtn˘ okruh zásobníku TV
84 Motorick˘ pfiepínaã
179 Vnitfiní nádoba zásobníku TV
183 Membránov˘ pojistn˘ ventil (nepfi. ohfi.

zásobníku TV) z pojistné skupiny
184 âidlo teploty
185 Zpûtná klapka *
186 Topná spirála
189 Ochranná anoda
191 Pfiipojení TV
198 Kohout pro vyprázdnûní
200 Napojení studené vody s pojistnou

skupinou
205 Pfiípoj na cirkulaãní okruh
219 Teplomûr
304 NTC ãidlo zásobníku
317 Displej

* Zpûtná klapka není souãástí dodávky montáÏní
li‰ty v kotli, lze ji objednat - pfiíslu‰enství ã. 414
(obj. ã. 7 719 000 705).

Poznámka: Tuto klapku doporuãujeme osadit
z dÛvodu zabránûní proudûní
samotíÏné cirkulace pfies topnou
spirálu v zásobníku.

Obrázek 1
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Schématické fiezy kotlÛ EUROSTAR JUNKERS

3 Mûfiící hrdlo (tlak na tryskách)
4 Bosch Heatronic
6 Omezovaã teploty - v˘mûník
6.1 âidlo hlídaãe odtahu spalin
7 Mûfiící hrdlo pfiipojovacího pfietlaku plynu
8.1 Manometr
11 Bypass
13 MontáÏní pfiipojovací deska
14 Nálevkov˘  sifon (pfiíslu‰enství)
15 Pojistn˘ ventil topného okruhu
18 âerpadlo topení
20 Expanzní nádoba
26 Ventil pro plnûní dusíku
27 Automatick˘ odvzdu‰Àovaã
27.2 Ruãní odvzdu‰Àovaã
29 Trysky injektoru
30 Hofiák
32 Elektroda hlídání plamene
33 Zapalovací elektroda
34 Potrubí teplé vody (TV)
35 Tepeln˘ blok
36 Snímaã teploty v nábûhu - NTC
38 Ventil dopou‰tûní (pfiíslu‰enství)
38.1 Rozpojovací zafiízení (pfiíslu‰enství)
39 Pfieru‰ovaã tahu spalin
43 Nábûhovy okruh topení
44 V˘stup teplé vody (TV)
45 Plynov˘ vstup
46 Vstup studené vody (TV)
47 Vratná voda topení
48 Odtok
53 Regulátor tlaku
55 Sítko

56 Plynová armatura
57 Pojistn˘ ventil 1
57.1 Pojistn˘ ventil 2
61 Tlaãítko pro odblokování poruchy
63 Stavûcí ‰roub pro max. mnoÏství plynu
64 Stavûcí ‰roub pro min. mnoÏství plynu
69 Regulaãní ventil
69.1 Pojistn˘ ventil 2
88 Trojcestn˘ ventil
91 Pojistn˘ ventil (TV)
93 Omezovaã prÛtoku
220 Venkovní mfiíÏka
221 Potrubí spalin
224 Snímaã diferenãního tlaku
226 Ventilátor
228 Spínaã diferenãního tlaku
229 Uzavrená spalovací komora
234 Mûfiící hrdlo spalin
234.1 Mûfiící hrdlo spalovacího vzduchu
317 Displej
406 Filtr studené vody
409 Pfiípojka pro cirkulaci teplé vody
411 Komora hofiáku
412 Pfiipojení spínaãe
413 Mûfiiã prÛtoku (TV) - turbínka (u ZWE)
429 Zásobník TV (nerez)
432 âidlo teploty zásobníku
433 NTC ãidlo teploty nabíjení zásobníku na zpáteãce
434 Magnesiová anoda
441 Otvor pro vyrovnání tlaku
445 Topná spirála
446 Expanzní nádoba teplé vody (pfiíslu‰enství)

Obrázek 2ZWE 24-4 MFA EUROSTAR
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Schématické fiezy kotlÛ EUROSTAR Acu Hit JUNKERS

Obrázek 3 ZWSE 23/28-4 MFA

Obrázek 4 ZWSE 23-4 MFK
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Funkãní a konstrukãní popis JUNKERS

Plynov˘ závûsn˘ kotel s obchodním oznaãením
EUROSTAR je v základním i kombinovaném provedení
urãen pro etáÏové a ústfiední vytápûní.

Oproti pfiedchozí fiadû ZE/ZWE 24-3... jsou v nové
fiadû ZE/ZSE/ZWE 24-4... zmûny pfiedev‰ím v plyno-
vé armatufie, ve zlep‰eném komfortu dodávky TV
u kombinovan˘ch provedení ZWE ... vloÏením turbín-
ky, která sleduje prÛtok vody a aktivnû zasahuje do
fiízení kotle. Dal‰í zmûna je v konstrukci v˘mûníku a
v náhradû pÛvodního hydraulického pfiepínaãe za
elektromotorick˘, kter˘ je provoznû spolehlivûj‰í.
V‰echny tyto zmûny vedou k lep‰ím uÏitkov˘m vlast-
nostem kotlÛ fiady EUROSTAR.

Navíc je doplnûna fiada EUROSTAR o provedení
ZWSE 23/28-4 MF.. s integrovan˘m 48 litrov˘m nere-
zov˘m zásobníkem, kter˘ zaji‰Èuje spolehlivû kom-
fortní dodávku teplé vody.

Závûsn˘ plynov˘ kotel EUROSTAR se skládá z násle-
dujících konstrukãních prvkÛ:

Vestavûná plynová armatura (56) pro v‰echny druhy
plynu se skládá ze dvou uzavíracích pojistn˘ch
a jednoho regulaãního ventilu. Síto (55) na vstupu
plynové armatury brání zanesení cizími tûlísky. Na
mûfiicím hrdle (7) lze pfiezkou‰et pfiipojovací pfietlak
plynu a na mûfiicím hrdle (3) lze pfiezkou‰et pfietlak na
tryskách. Dvûma nastavovacími ‰rouby se nastavuje
minimální mnoÏství plynu (64) a max. mnoÏství plynu
(63) na vestavûném regulátoru pfietlaku (53). Odli‰-
ností od standardních konstrukcí je plynule pracující
fiídicí ventil, kter˘m je dosaÏeno hlavních uÏitn˘ch
pfiedností kotle EUROSTAR:

- tich˘ start  

- plynule regulovan˘ v˘kon, 

- úsporn˘ provoz

Atmosférick˘ hofiák (30) je vybaven automatick˘m
zapalováním a ionizaãní elektrodou pro kontrolu pla-
mene (32). Hofiáková jednotka je vyvinuta ve v˘vo-
jovém 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
minimálních podílech ‰kodlivin ve spalinách. 

Tepeln˘ v˘mûník kotle s lamelami z mûdi (35) pfie-
ná‰í tepelnou energii hork˘ch spalin na otopnou vo-
du. Kombinované provedení kotle EUROSTAR s ohfie-
vem teplé vody má pouze primární v˘mûník se dvû-
ma samostatnû oddûlen˘mi okruhy pro topn˘ okruh
a ohfiev TV.

Pfieru‰ovaã tahu (39) poskytuje ochranu proti ne-
správnému toku spalin (u provedení MFK).

Sériovû vestavûn˘ hlídaã odtahu spalin s jedním
NTC-ãidlem (u provedení MFK). Toto ãidlo (6.1) je
umístûno na pfieru‰ovaãi tahu a hlídá odtah spalin
nad tepeln˘m v˘mûníkem. Hlá‰ení hlídaãe odtahu
spalin je zobrazováno na displeji. V pfiípadû, Ïe na-
stane zpûtn˘ tok spalin, pojistka automaticky vypne
a kotel je na dvacet minut zablokován. Po uplynutí
této doby se kotel automaticky nastartuje a uvede

opût do provozu. Odpovídající poruchov˘ kód zÛsta-
ne uloÏen a mÛÏe b˘t vyvolán servisním technikem.

JednostupÀov˘ ventilátor odtahu spalin (226) zaji‰-
Èuje odtah spalin a pfiívod spalovacího vzduchu
(u provedení MFA). Kontrola správného a dostateã-
ného odvodu spalin v obou stupních je zaji‰tûna sní-
maãem tlakového rozdílu proudûní spalin (224)
a diferenãním tlakov˘m spínaãem (228) souãasnû
automatika vyhodnocuje i kontrolu klidového kon-
taktu.

Tfiírychlostní obûhové ãerpadlo (18) s integrova-
n˘m odvzdu‰Àovacím hrníãkem zaji‰Èuje automatic-
ké odvzdu‰Àování kotle pfii rozbûhu nebo pfii doplÀo-
vání otopné vody do okruhu.

Zabudovan˘ membránov˘ pojistn˘ ventil (15) ome-
zuje tlak v topném okruhu na 3 bary. 

Vestavûná membránová expanzní nádoba (20) vy-
rovnává expanzi (objemov˘ rozdíl) otopné vody pfii
ohfievu v uzavfieném systému.

Teplota v nábûhovém potrubí je sledována pomocí
ãidla NTC (36) a zobrazena na displeji. Kotel obsahu-
je jeden pojistn˘ teplotní omezovaã (6).

Pomocí vestavûného plnicího ventilu (38) lze snad-
no u verzí ZWSE naplnit topn˘ okruh. 

Z manometru (8.1) lze odeãíst provozní resp. plnicí
tlak otopného systému. 

Vestavûn˘ motorick˘ pfiepínaã (88) trojcestn˘ ventil,
své uplatnûní nachází u kotle v provedení ZWSE a
ZSE (provedení ZSE se v âR prodává od 1.4.2004,
provedení ZE lze na ZSE pfiestavût pfiíslu‰enstvím
ã. 905), kde pfiepíná mezi proudûním tepla buìto do
topného okruhu a nebo do otopné spirály nepfiímo
ohfiívaného zásobníku TV.

Elektronika Bosch Heatronic
Bosch Heatronic (4) pfiebírá elektrické fiízení a regu-
laci závûsného kotle. Tento díl je konstruován tak, Ïe

• do nûj lze vestavût ekvitermní regulátor TA 211 E
a kombinovat jej dále s vestavn˘mi spínacími hodi-
nami, které ãasovû ovládají vytápûní (hodiny
DT 1), nebo pfiípravu TV v zásobníku pfiípadnû
obojí (hodiny DT 2),

• lze indikovat teplotu nábûhového okruhu vytápûní
digitálnû pfies displej (317) a prostfiednictvím sys-
tému ADS (automatick˘ diagnostick˘ systém) sta-
novovat servisní stavy a poruchy,

• v letním provozu je kaÏd˘ch 24 hodin iniciován
krátkodob˘, cca. 60s trvající, rozbûh obûhového
ãerpadla (18), aby se zamezilo jeho zablokování,

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

• dobûh obûhového ãerpadla (18) po ukonãení
topného reÏimu hofiáku zamezuje krátkodobému
pfiehfiátí kotle,

• lze pomocí servisního módu jednotlivû nastavit
topn˘ v˘kon, ãetnost sepnutí pro 2bodov˘ reÏim a
druh provozu ãerpadla,

• lze nastavit teplotu teplé vody (provedení ZWE)
a tuto regulovat prostfiednictvím NTC ãidla TV
(6.3),
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(pfiípadnû ZWSE) se pfiednostnû ohfiívá zásobník TV.
Nejdfiíve je tedy pfiednostnû ohfiátá teplá voda na
nastavenou teplotu a potom kotel pfiechází na topn˘
provoz. Tím je u typÛ ZWE dána krátká ãekací doba
pfii odbûru teplé 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 prostfiednic-
tvím spínacích hodin provede automatické pfiepnutí
do energeticky úsporného reÏimu ECO.

Úsporn˘ provozní reÏim (ECO), tlaãítko svítí
V ekonomickém provozu ECO stfiídá kotel se zásob-
níkem topn˘ reÏim kaÏd˘ch 12 minut mezi topn˘m
provozem a ohfievem do zásobníku.
U provedení ZWE se prÛtokem vody pfies turbínku
aktivuje automaticky komfortní reÏim, kter˘ zajistí
nastavené parametry TV.

Topn˘ provoz
Pfii poÏadavku tepla iniciovaném regulátorem teploty
v nábûhovém okruhu (36) nebo dle vybavení topné-
ho systému prostorov˘m ãi ekvitermnû fiízen˘m regu-
látorem se rozbûhne obûhové ãerpadlo s odluãova-
ãem vzduchu (18) pokud není v reÏimu III (trval˘ bûh
ãerpadla) nebo po odbûru teplé vody 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 startovací mnoÏství plynu. Souãasnû
vyvolá fiídicí automatika fiídicí elektronické jednot-
ky Bosch Heatronic (4) na dvojité zapalovací elek-
trodû (33) zapalovací jiskry, které zapálí smûs plynu
a vzduchu vystupující z hofiáku (30). Po 90 sekun-
dách doby provozu mÛÏe b˘t startovací stupeÀ v˘-
konu opu‰tûn. Regulaãní ventil (69) pfiizpÛsobuje v˘-
kon zafiízení potfiebû tepla. Je-li potfieba tepla men‰í
neÏ startovací v˘kon, následuje vypnutí. Pfiívod plynu
se uzavfie. Po kaÏdém vypnutí je pro sníÏení ãetnosti
spínání aktivována blokovací uzávûra. Obûhové ãer-
padlo topné vody dobíhá v závislosti na teplotû v pfií-
vodním potrubí.

• lze volit mezi ECO a COM reÏimy ohfievu TV,
• lze pfiipojit zásobníkov˘ termostat nebo zásobní-

kové NTC – ãidlo (provedení ZSE),
• upfiednostnûní pfiípravy TV je zaji‰tûno pomocí

softwarového vybavení fiídicího modulu (pouze
provedení ZSE a ZWSE).

Ohfiev TV
Díky elektronice Bosch Heatronic je moÏno pfii
ohfievu TV volit mezi ekonomick˘m reÏimem ECO a
komfortním reÏimem COM u v‰ech typÛ kotle
Eurostar.

U kotle v provedení ZWE
- se v okruhu teplé vody nachází omezovaã prÛtoku
(93). Dále je zde integrován mûfiiã prÛtoku (413) -
turbínka. Signál z turbínky (413) slouÏí centrální
elektronice jako identifikaãní signál pro zapojení
funkce vnitfiního ohfievu TV. LeÏí-li odebírané mnoÏ-
ství teplé vody pod spínací hranicí kotle nedojde
k sepnutí turbínky a kotel zÛstane v klidu, proto je
nutné dodrÏet minimální spínací pfietlak. Vestavûné
ãidlo NTC (6.3) trvale mûfií teplotu teplé vody na
v˘stupu a aktivnû zasahuje do regulaãního fietûzce.

Kombinované pfiístroje EUROSTAR pro vytápûní a
ohfiev teplé vody umoÏÀují regulaci teploty teplé vody
mezi cca 40-60 °C a nabízí Ekonomick˘ reÏim
ohfievu TV (stisknutím tlaãítka ECO, které pak svítí).
Kotel nepfiedehfiívá teplotu vodu na nastavenou
teplotu, ale pfiednostní sepnutí pfiípravy TV v‰ak zÛ-
stává aktivní. Ohlá‰ení potfieby TV 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
teplé vody na poÏadovanou teplotu. Po opûtovném
otevfiení kohoutu teplé vody je ve velmi krátkém
ãasovém okamÏiku teplá voda pfiipravena a
neprotéká zbyteãnû studená voda.

U kotle v provedení ZWSE
Teplá voda je ohfiívána v zabudovaném nerezovém
zásobníku o objemu 48 litrÛ. Topná spirála zásobníku
je z nerez. oceli o v˘konu 28 kW. Stabilní regulace na
konstantní teplotu teplé vody je fiízena dvûma NTC
ãidly na nábûhu a zpûtné vûtvi ohfievu zásobníku.

Pfii komfortním COM provozu ECO tlaãítko nesvítí
(nastavení z v˘robního podniku)
V komfortním provozu má pfiednost ohfiev vody, buì
se u typÛ ZWE... udrÏuje vnitfiní okruh pro ohfiev TV
konstantnû na pfiedvolené hodnotû, nebo u typÛ ZSE
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¤ídicí jednotka Bosch Heatronic JUNKERS

Obsluha fiídicí jednotky Bosch Heatronic

Bosch Heatronic umoÏÀuje komfortní nastavení a kontrolu mnoha funkcí kotle. 
Popis se omezuje pouze na nûkteré funkce.

Pfii pfiipojení ekvitermního regulátoru není tfieba na kotli provádût Ïádná nastavení. Omezení poãtu cyklÛ
sepnutí, diference spínání a dal‰ích parametrÛ je optimalizováno ekvitermním regulátorem.

ReÏim nastavení Servisní Popis

funkce

ZpÛsob spínání ãerpadla 2.2 MoÏná nastavení jsou:
ZpÛsob spínání 1 pro topné systémy bez regulace. âerpadlo je
spínáno dle kotlového termostatu s nastaven˘m dobûhem.

ZpÛsob spínání 2 (nastavení z v˘robního podniku).

Pro topné systémy s prostorov˘m regulátorem, kter˘ fiídí chod
plynové armatury a dává signál pro fiídící jednotku, jeÏ fiídí
pfiíslu‰n˘m zpÛsobem chod ãerpadla s dobûhem.

ZpÛsob spínání 3 pro topné systémy s ekvitermním regulátorem
topení. Pfii pouÏití ekvitermního regulátoru je nastaveno
automaticky spínání 3. Pfii poÏadavku na topení bûÏí ãerpadlo stále
a vypíná pouze ve funkci protizámrazu a pfii dosaÏení venkovní
teploty nad +4 °C.

Taktovací závora 2.4 Omezení poãtu cyklÛ sepnutí mÛÏe b˘t nastaveno v rozsahu od 
0 -15 min (sefiízení z v˘robního podniku je 3 minuty).

Max. nábûhová teplota 2.5 Maximální teplotu nábûhu lze nastavit v rozmezí od 35 °C do 88 °C
(nastavení z v˘robního podniku je 88 °C).

Diference spínání 2.6 Diference spínání je pfiípustná odchylka od poÏadované nábûhové
teploty. MÛÏe b˘t nastavena v krocích po 1 K. Rozmezí nastavení je
0 aÏ 30 K (nastavení z v˘robního závodu: 0 K).

V˘kon topení 5.0 Topn˘ v˘kon lze mezi minimem a jmenovitou hodnotou omezit na
specifickou potfiebu tepla.

Pfii omezeném v˘konu topení je k dispozici v reÏimu ohfievu teplé
vody v zásobníku max. jmenovit˘ topn˘ v˘kon.

(podrobnûj‰í informace o fiídicí jednotce a jejím nastavování naleznete v instalaãním návodu)

Tabulka 5

Obrázek 5 Pfiehled ovládacích prvkÛ

1 servisní tlaãítko
2 tlaãítko kominíka
3 regulátor teploty nábûhu topení
4 regulátor teploty teplé vody
5 displej
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Pfiipojovací rozmûry pro kotle EUROSTAR JUNKERS

EUROSTAR ZE/ZSE/ZWE 24-4 MFA

13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
101 Obvodov˘ kryt pfiístroje
122 MontáÏní ‰ablona

320 Závûsy kotle (pomocná závûsná li‰ta)
338 Poloha kabelového napojení sítû a regulátoru

Obrázek 7

EUROSTAR ZE/ZSE/ZWE 24-4 MFK

Obrázek 6
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Pfiipojovací rozmûry pro kotle EUROSTAR Acu Hit JUNKERS

EUROSTAR Acu Hit ZWSE 23-4 MFK

Obrázek 8 ZWSE 23-4 MFK

Obrázek 9 ZWSE 23/28-4 MFA

EUROSTAR Acu Hit ZWSE 23/28-4 MFA

(minimálnû)
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Obrázek 10

8.1 Manometr
15 Pojistn˘ ventil (topení)
15.1 V˘tok z pojistného ventilu
18 âerpadlo topení
27 Automatick˘ odvzdu‰Àovaã
61 Tlaãítko pro odblokování poruchy
91 Pojistn˘ ventil (TV)
91.1 Odvod pojistného ventilu
135 Hlavní vypínaã
136 Regulátor teploty topné vody
170 Kohouty údrÏby nábûhového a zpûtného

potrubí
171 Pfiípoj TV
172 Plynov˘ kohout (ventil)
173 Pfiipojení studené vody
295 Samolepící typov˘ ‰títek kotle
310 Regulátor teploty teplé vody zásobníku
317 Multifunkãní displej
363 Indikace provozu hofiáku
364 Kontrolka pfiipojení k síti
365 Tlaãítko „Kominík“ - pro mûfiení spalin

servisním technikem
366 Servisní tlaãítko
367 ECO - tlaãítko

Pohled na ovládací panel a pfiipojení kotle EUROSTAR Acu Hit

Pfiipojovací rozmûry pro kotle EUROSTAR Acu Hit JUNKERS

Pfii stanovení místa instalace kotle dbát následu-
jících omezení:
• Maximální odstup od v‰ech nerovností povr-

chu, jako hadic, potrubí, v˘stupkÛ zdí atd.
• Pfiístupové podmínky pro servisní práce

(dodrÏet minimální odstup 50 mm napravo a
nalevo okolo kotle).

• Pro vysunutí skfiínû elektroniky pfii údrÏbû je
nutné zachovat pod spodní hranou min. svisl˘
odstup 500 mm volného prostoru.

• Vzhledem ke zv˘‰ené hmotnosti pfiístroje
ZWSE.. dbát na pevn˘ podklad a fiádné
upevnûní

Obrázek 11 MontáÏ pfiipojovací desky a závûsné li‰ty
vãetnû otvoru pro odtah spalin

MontáÏ pfiipojovací desky a závûsné li‰ty kotle EUROSTAR Acu Hit
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Projekãní pokyny - montáÏní pfiipojovací li‰ta JUNKERS

MontáÏní li‰ta chrání vnitfiní mûdûné rozvody kotle
pfied namáháním a deformací pfiívodní instalace a
zjednodu‰uje montáÏ kotle. Nejprve se provede mon-
táÏ pfiipojovací li‰ty na zeì, pak se na spodní v˘vody
hrdel li‰t pfiipojí pfiívod plynu, pfiívody vstupu a v˘stupu
otopné vody systému vytápûní a vstupy a v˘stupy
teplé vody, pfiípadnû pfiipojení nábûhového a zpûtného
okruhu nepfiímo ohfiívaného zásobníku. K tomu je
moÏné vyuÏít pfiíslu‰enství dodávané firmou Junkers.
Teprve po ukonãení instalatérsk˘ch a stavebních prací
se nad li‰tou namontuje kotel a pfiipojí pomocí
‰roubení k horním v˘vodÛm li‰ty. Tato li‰ta má jiÏ více
jak 50 let stejné montáÏní rozmûry! MÛÏe se v‰ak
vyskytovat v rÛzn˘ch provedeních napfi. s napou‰tû-
cím kohoutem, nebo v provedení souãasnû dodávané
li‰ty ã. 869 s ventily na vodu.

13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
14 Sifon pro jímání úkapÛ pojistn˘ch ventilÛ

(pfiíslu‰enství ã. 432)
43 Nábûhov˘ okruh otopného systému R 3/4"
45 Pfiipojovací ‰roubení R 3/4" pro plyn (pfiechodka

R1/2" na Ermeto pfiiloÏena)
47 Zpûtn˘ okruh otopného systému R 3/4"
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku TV
72 Zpûtn˘ okruh zásobníku TV
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 13

Typ kotle Rozmûr X Rozmûr Y

ZE 24-4 MFK 75 mm -
ZE 24-4 MFA 75 mm -
ZWE 24-4 MFK 75 mm 86 - 125 mm
ZWE 24-4 MFA 75 mm 86 - 125 mm

Obrázek 14

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 869 s uzavíracími kohouty, která je souãástí dodávky kotle Eurostar

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 258 - namontovaná
(u kotle ZSE)

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 258 - namontovaná
(u kotle ZWE) 

Obrázek 15

Obrázek 12

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 258/269 stav pfii
dodání li‰ty (v pfiípadû pfiedmontáÏe kotle)
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Obrázek 16 Pro kotle ZSE/ZWE...

Obrázek 18

Legenda k obrázku 18:

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

A: Charakteristika pro sériové ãerpadlo s polohou
pfiepínaãe 1.

B: Charakteristika pro sériové ãerpadlo s polohou
pfiepínaãe 2.

C: Charakteristika pro sériové ãerpadlo s polohou
pfiepínaãe 3.

Nutno brát v úvahu to, Ïe podle dimenzování
potrubní sítû nebude moci závûsn˘ kotel pfiedávat
pln˘ v˘kon do otopné vody.

Pfiepínání mezi tfiemi charakteristikami ãerpadel se
provádí otoãn˘m pfiepínaãem na svorkové skfiíni
obûhového ãerpadla.

Sériové zapojení (za sebou) obûhov˘ch ãerpadel
bez hydraulického oddûlení se nedoporuãuje
(obr. 18).

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

Diagram chodu obûhového ãerpadla 
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MnoÏství obûhové vody
Obrázek 17 Pro kotle ZWSE...

A Charakteristika polohy spínaãe 1
B Charakteristika polohy spínaãe 2
C Charakteristika polohy spínaãe 3
H Zbytková ãerpací v˘‰ka na potrubní síÈ 

(na v˘stupu z kotle)
Q MnoÏství obûhové vody

Ochrana blokování ãerpadla

Tato funkce zabraÀuje zatuhnutí ãerpadla
topení po del‰í provozní pfiestávce.

Po kaÏdém vypnutí ãerpadla následuje naãítání ãasu
za úãelem krátkého protoãení ãerpadla ve 24 hodino-
v˘ch intervalech.
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Funkãní a konstrukãní popis expanzní nádoby JUNKERS

Následující diagramy umoÏÀují pfiibliÏn˘ odhad, zda vestavûná expanzní nádoba dostaãuje, nebo zda je
potfiebná dodateãná expanzní nádoba (ne pro podlahové topení).
Pro zobrazené charakteristiky byly zohlednûny následující klíãové údaje:
• 1 % vodní pfiedlohy v expanzní nádobû nebo 20 % jmenovitého objemu v expanzní nádobû
• Diference pracovního tlaku pojistného ventilu 0,5 bar (odpovídá normû)
• Pfietlak expanzní nádoby odpovídá statické v˘‰ce systému nad kotlem
• Maximální provozní tlak: 3 bar

• V mezních oblastech: zjistit pfiesnou velikost nádoby dle normy.
• Pokud prÛseãík leÏí vpravo vedle kfiivky: instalovat dodateãnou expanzní nádobu.

I Pfietlak 0,2 bar
II Pfietlak 0,5 bar
III Pfietlak 0,75 bar
IV Pfietlak 1,0 bar
V Pfietlak 1,3 bar
VI Pfietlak 1,5 bar
A Pracovní rozsah expanzní nádoby
B Potfieba dodateãné expanzní nádoby
tV Nábûhová teplota
VA Objem systému v litrech

Obrázek 19 Pro kotle ZSE/ZWE 24-4 MF...

Kontrola objemu membránové expanzní nádoby

Obrázek 20 Pro kotle ZWSE 23/28-4 MF...
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PouÏití pfiístrojÛ
Uvedené pfiístroje mohou b˘t pouÏity pro v‰echny
teplovodní otopné systémy vãetnû podlahov˘ch. Pro
jejich provoz odpadá poÏadavek na minimální mnoÏ-
ství obûhové vody. Zvlá‰tû hospodárn˘ provoz pfií-
strojÛ zaruãují regulátory fiady TR ... a TA ..., ovládající
plynulou regulaci v˘konu. To platí i pro systémy vyba-
vené termostatick˘mi ventily topn˘ch tûles. Závûsn˘
kotel je vybaven v‰emi pojistn˘mi a regulaãními
prvky. 

Aby nedocházelo k poruchovému vypínání kotle
pojistn˘m termostatem pfii vy‰‰í teplotû topné vody,
zapfiíãinûné nepfiízniv˘mi provozními podmínkami, je
kotel opatfien hlídaãem teploty na vstupu, kter˘ ovlá-
dá regulaãní fiadu. Automatické odvzdu‰nûní a rych-
loodsávání zjednodu‰uje uvedení systémÛ do pro-
vozu.

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 dÛ-
kladnû propláchnout potrubní síÈ (topn˘ systém
vãetnû tûles).

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.

Odtah spalin u kotlÛ Eurostar Z..E – 4MFK
Doporuãuje se vestavba sbûraãe kondenzátu do
komínu (viz. obr. 21).
Je-li souãástí napojení i vodorovn˘ úsek odtahu spa-
lin musí b˘t instalován s 3 % stoupáním.
Celková délka komínu od vstupu vodorovné ãásti
nesmí b˘t krat‰í neÏ 4 metry (úãinná v˘‰ka komínu).
Pokud je délka komínu krat‰í, nutno provést kontrolu
tahov˘ch pomûrÛ v˘poãtem dle skuteãn˘ch pod-
mínek.

Pfiípojení pfiíslu‰enství odtahu spalin pro kotle 
-4 MFA
Pro odtah spalin a pfiívod vzduchu pro spalování
kotle Eurostar -4 MFA musí b˘t pouÏito v˘hradnû
originální pfiíslu‰enství JUNKERS.
PouÏití jin˘ch dílÛ je nepfiípustné a mÛÏe vést k váÏ-
n˘m provozním poruchám, nedokonalému spalování,
oxidaci kotle a v tomto pfiípadû nelze uplatnit nárok
na záruãní opravy.

Potrubí a instalaãní pfiíslu‰enství

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

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 och-
ranné prostfiedky proti korozi musí b˘t schváleny fir-
mou Junkers. 
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 v nekvalitní
vodû, ze sváfiení ãi kalÛ pÛvodního topení nepfiebírá
JUNKERS zodpovûdnost za ‰kody vzniklé na kotli.

Místo instalace

Pfii volbû umístûní pfiístroje je nutno dodrÏovat pfií-
slu‰né pfiedpisy, vyhlá‰ky a normy, platné v âR.

Spalovací vzduch

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, pohonné plyny sprejÛ a domácí ãistící prostfiedky.

Pfii volbû umístûní kotle v komínovém provedení je
nutné dodrÏet základní pravidla pro zaji‰tûní dosta-
teãného pfiívodu vzduchu, a to zvlá‰È v pfiípadû,
pokud dojde k dodateãné montáÏi izolací oken nebo
dvefií.

RovnûÏ je nutné zachovat minimální boãní odstupy.
Nutné vûtrací otvory, odstupy, zakrytování od plá‰tû
kotle a minimální vzdálenost od stropu viz. obrázek
22. V pfiípadû, Ïe se v místnosti instalace spoleãnû
s kotlem nachází také digestofi, je nutné instalovat
ventilátorov˘ modul LSM 5 - z dÛvodu blokace ven-
tilátoru digestofie, aby nedocházelo pfii bûhu kotle a
hofiení hlavního hofiáku k obrácenému proudûní spa-
lin do místnosti vlivem vzniklého podtlaku.

* instalaãní pfiíslu‰enství

Obrázek 21

1 Sbûraã kondenzátu
umístûn˘ v komínu
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Volba místa instalace

Maximální povrchová teplota plynového závûsného
kotle je niÏ‰í neÏ 85 °C. Tím nejsou podle âSN 06
1008 PoÏární ochrana pfii instalaci a pouÏívání te-
peln˘ch spotfiebiãÛ a podle Technick˘ch pravidel
TRGI nebo TRF nutná opatfiení pro hofilavé stavební
materiály a vestavn˘ nábytek. Z dÛvodu údrÏby by
mûly b˘t dodrÏeny pfiíslu‰né odstupy viz obrázek 22.

Pfiipojení kotle EUROSTAR
Pro pfiipojení kotle v provedení ZWE (ZWSE) pod
omítku je moÏno vyuÏít pro pfiipojení plynu a topení
rohové ventily R3/4" pfiíslu‰enství ã. 223/1 s obj. ã. 7 719
001 280 a pro pfiipojení uÏitkové vody kolena R1/2"
pfiíslu‰enství ã. 220 s obj. ã. 7 719 000 044. Tyto díly je
moÏné objednat z nabídky pfiíslu‰enství Junkres. Pro
instalaci nad omítku jsou tfieba pfiímé ventily R3/4"
pfiíslu‰enství ã. 224 s obj. ã. 7 719 000 048 a pfiípadnû ã.
240 s obj. ã. 7 719 000 085 - na TV. Pro pfiipojení plynu
se pouÏívá pfiíslu‰enství ã. 440/14 obj. ã. 7 719 001 284
nebo celá souprava ã. 528/1 obj. ã. 7 719 001 279.

Teplou vodou mÛÏe b˘t zásobováno nûkolik odbûr-
n˘ch míst. Pro souãasn˘ odbûr na nûkolika vzdále-
n˘ch místech v‰ak nelze kotel v provedení ZWE
doporuãit. V pfiípadû takovéto potfieby je vhodnûj‰í
kombinace plynového závûsného kotle s nepfiímo
ohfiívan˘m zásobníkem TV nebo zvolit variantu kotle
ZWSE s integrovan˘m zásobníkem.

Provoz pfii odstavení nepfiímo ohfiívaného zásob-
níku TV 
Pokud by kotel ZSE 24-4 MFK/A EUROSTAR nebyl
propojen se zásobníkem TV, doporuãujeme provést
zaslepení v˘vodÛ pro natápûní zásobníku pfiíslu-
‰enstvím ã. 304 (obj. ã. 7 709 000 227).

Pfiívod plynu
Stanovte svûtlost potrubí podle Technick˘ch pravi-
del. Pfied pfiístroj nainstalujte plynov˘ uzavírací ko-
hout*) pfiípadnû regulaãní membránov˘ ventil*). Do
kaÏdé montáÏní pfiipojovací li‰ty je zamontováno
pfiipojovací ‰roubení R3/4". Pro kapaln˘ plyn se do-
dává 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 TV. 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 (pfiíslu‰enství ã. 432
obj. ã. 7 719 000 763).

Hluky proudûní v topném okruhu
Lze jim zabránit vestavbou automatického bypassu
(pfiíslu‰enství ã. 687 obj. ã. 7 719 001 574), resp.
u dvoupotrubních topení vestavbou tfiícestného ven-
tilu na nejvzdálenûj‰í topné tûleso. Pfied instalací pfií-
stroje je rovnûÏ nutné provést propláchnutí otopného
systému za úãelem odstranûní moÏn˘ch neãistot
zpÛsobujících téÏ hluk v proudûní. 

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.

Upevnûní pfiístroje
UpevÀovací ‰rouby, podloÏky a hmoÏdinky jsou pfii-
baleny v dodávce kotle. U kotle ZWSE obzvlá‰È dbát
vzhledem k hmotnosti na pevn˘ podklad a fiádné
upevnûní.

Paralelní zapojení kotlÛ
Dva nebo tfii kotle mohou b˘t do jednoho topného
systému zapojeny prostfiednictvím kaskádového spí-
naãe TAS 21, ve spojení s ekvitermním regulátorem
TA 21 A1, resp. TA 213 A1. Systémové a elektrické
zapojení regulací je podrobnû fie‰eno v podkladu
„Regulace otopn˘ch systémÛ - schémata propojení“.
(Pro kotle ZWSE... je moÏno pouÏít i regulaci s BUS
komunikací - TA 270 nebo TA 300 s pfiíslu‰n˘mi
moduly.)

Podlahov˘ topn˘ systém
Kotle EUROSTAR lze pouÏít pro podlahov˘ topn˘ sys-
tém, ale pouze s mísicí armaturou (trojcestn˘ ventil) a
vhodn˘m ekvitermním regulátorem Junkers (TA 213 A1).
Pro kotle ZWSE... je moÏno pouÏít i regulaci s BUS
komunikací (TA 270 nebo TA 300 s pfiíslu‰n˘mi moduly).

Obrázek 22 Platí pro ZSE/ZWE 24-4 MFK (rozmûry
v závorce platí pro ZSE/ZWE 24-4 MFA, údaje pod
kótami patfií k Eurostar Acu Hit)
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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 studené a teplé vody, elek-
trick˘ch zafiízení a pfiipojení na odtah spalin platné
v âR. Podle ustanovení âSN 38 6441, ãlánek 71 je
odbûratel (provozovatel) povinen svûfiit montáÏ,
údrÏbu a opravy pfiístroje v˘luãnû oprávnûné spe-
cializované firmû. Pfied instalací je nutné si vyÏádat
souhlas plynárenské spoleãnosti a mít pfiíslu‰né
revize.  

Kotle 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.

Kotel 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. 
Kotel 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 kotle nesmí b˘t nastaven vy‰‰í v˘kon, neÏ je uve-
den 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
pouze 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
kominické firmy dle âSN 73 4201.

• 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 odbornû vy‰kolen˘ pra-
covník (s pfiíslu‰n˘m oprávnûním).

• 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 a pfiedpisy

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 teplé vody.
âSN 38 6441 Odbûrní plynová zafiízení na svítiplyn,

na zemní plyn v budovách.
âSN 73 4201 Navrhování komínÛ a koufiovodÛ.
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

TPG 800.01 Vyústûní odtahu spalin

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 kom-
binovan˘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.



22

Projekãní pokyny pro pfiipojení zásobníkÛ TV

Ohfiev teplé vody je u plynov˘ch závûsn˘ch kotlÛ
EUROSTAR v provedení ZSE provádûn pomocí zá-
sobníku teplé vody s nepfiím˘m ohfievem. V elektro-
nické fiídící jednotce Bosch Heatronic kotlÛ
EUROSTAR v provedení ZSE (provedení ZSE se v âR
prodává od 1.4.2004, provedení ZE lze na ZSE pfie-
stavût viz. pfiíslu‰enství ã. 905) je integrováno pfied-
nostní spínání zásobníku. Není jiÏ proto tfieba pfií-
davné nabíjecí ãerpadlo zásobníku.

Pfiipojení odporového NTC ãidla zásobníku pomocí
konektorové zástrãky nebo konvenãního zásobníko-
vého termostatu k elektronice Bosch Heatronic je
moÏné bez pfiídavného pfiíslu‰enství. Pfii pouÏití od-
porového NTC ãidla lze na „Heatronicu” jednodu‰e
nastavit teplotu vody pro zásobník s nepfiím˘m
ohfievem.

K zásobníkÛm teplé vody Junkers mohou b˘t pfiipo-
jeny v‰echny obvyklé jednopákové armatury a ter-
mostatické smû‰ovací baterie. Pfii provozu s ãast˘m
krátkodob˘m odbûrem mÛÏe dojít k pfiekmitu nasta-
vené teploty vody nepfiímo ohfiívaného zásobníku
a vytvofiení horkovodních vrstev v horní ãásti jeho
nádrÏe. Pfiipojením cirkulaãního potrubí s ãasovû
fiízen˘m obûhov˘m ãerpadlem lze toto pfiekmitávání
teploty redukovat.

Pfii pfiipojování zásobníku na studenou a teplou vodu
je tfieba dodrÏet normy âSN, jakoÏ i pfiedpisy míst-
ních vodárensk˘ch firem. Pro zásobníky teplé vody
Junkers do obsahu 200 l je moÏno objednat pojistnou
skupinu pro studenou vodu z programu pfiíslu‰enství.
Pro zásobníky s objemem vût‰ím neÏ 200 l není po-
jistná skupina pro vstup studené vody v nabídce
pfiíslu‰enství firmy Junkers a je potfieba jí navrhnout v
závislosti na kaÏdé instalaãní situaci podle platn˘ch
norem.

Spínací hodiny pro fiízení doby nabíjení zásobníku
jsou rovnûÏ v nabídce programu pfiíslu‰enství Jun-
kers (viz . pfiehled regulátorÛ a pfiíslu‰enství). 

Pfii v˘bûru provozního tlaku pro armatury je tfieba
dbát na to, Ïe maximální dovolen˘ tlak pfied arma-
turami je omezen platn˘mi normami a pfiedpisy.
U zafiízení s vy‰‰ím klidov˘m tlakem je tfieba vestavût
redukãní ventil. Vestavba redukãního ventilu je jedno-
duché, av‰ak velmi úãinné opatfiení ke sníÏení nad-
mûrné hladiny hluku. Pfii sníÏení prÛtoãného tlaku
o 1 bar klesá hladina hluku jiÏ o 2 aÏ 3 dbA.

Pfiipojení vody

Pfiipojení na potrubí studené vody je tfieba provést
podle platn˘ch norem a pfiedpisÛ za pouÏití jednot-
liv˘ch armatur nebo jedné kompletní pojistné skupiny
armatur. Pojistn˘ ventil musí b˘t konstrukãnû schvá-
len a nastaven tak, aby bylo zamezeno pfiekroãení
pfiípustného provozního tlaku zásobníku o více neÏ
10%. Pokud klidov˘ tlak systému pfiekraãuje 80%
aktivaãního tlaku pojistného ventilu, musí b˘t tomuto
pfiedfiazen redukãní ventil.

Pfii pouÏití zásobníku TV se musí mezi uzavírací
ventil a pfiípoj zásobníku (studená voda) vestavût
poji‰Èovací ventil. Pokud nebudete respektovat
toto doporuãení, dají se oãekávat ‰kody zpÛso-
bené pfietlakem, na které se záruka nevztahuje.

Pro zábranu vodních ztrát pojistn˘m ventilem se
doporuãuje vestavba vhodné expanzní nádoby pro
teplou vodu.

V˘tokové potrubí pojistného ventilu nesmí b˘t uzav-
fieno a musí volnû s moÏností vizuální kontroly ústit
nad odvodÀovacím místem.

Je-li pfiípojka teplé vody v mûdûném provedení, pak
musí b˘t pfiipojovací fitinka z mosazi nebo ãerveného
bronzu, aby se zabránilo kontaktní korozi na spojo-
vacích závitech zásobníku. Je úãelné provést pfiipo-
jení pfies izolaãní dûlící ‰roubení. Izolaãní dûlící ‰rou-
bení pro stranu teplé vody se dodává jako pfiíslu-
‰enství. 

Cirkulaãní potrubí

V‰echny zásobníky jsou vybaveny cirkulaãní pfiípoj-
kou. Není-li cirkulaãní potrubí pfiipojeno, je tfieba pfií-
poj uzavfiít.

Cirkulace je, s pfiihlédnutím na ztráty ochlazováním,
pfiípustná pouze s ãasovû a/nebo teplotnû fiízen˘m
obûhov˘m ãerpadlem pro teplou vodu. 

Na pfiípoj studené vody je nutno pouÏít vhodn˘
zpûtn˘ ventil!

KW: Vstup studené vody
WW: V˘stup teplé vody
ZL: Cirkulaãní potrubí
RK: Zpûtná klapka (proti samotíÏnému

ochlazování zásobníku TV v systému)

VSp: Nábûhov˘ okruh zásobníku 
RSp: Zpûtn˘ okruh zásobníku

Obrázek 23

RK
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Typ zásobníku Pfietlak nádoby= Velikost nádoby
tlak studené vody v litrech podle

vstupního tlaku
pojistného ventilu

6 bar 8 bar 10 bar

SK 120 3 bar 8 8 –
SO 120 4 bar 12 8 8

Provedení SK 160 3 bar 8 8 –
10 bar SO 160 4 bar 12 8 8

SK 200 3 bar 12 8 –
SO 200 4 bar 18 12 12

Expanzní nádoba teplé vody

Zabudováním vhodné expanzní nádoby pro teplou
vodu lze zabránit zbyteãn˘m ztrátám vody. Vestavba
musí b˘t provedena do pfiívodního potrubí studené
vody mezi zásobník a pojistnou skupinu.

Následující pfiehled slouÏí jako orientaãní pomÛcka
pro dimenzování expanzní nádoby. Z rozdílného uÏit-
kového obsahu nádob rÛzn˘ch v˘robcÛ mohou vy-
pl˘vat li‰ící se velikosti nádob. Údaje se vztahují na
teplotu zásobníku 60°C.

Trval˘ v˘kon teplé vody

Trvalé v˘kony uvedené v technick˘ch údajích se
vztahují na teplotu vstupu otopné vody 90 °C, teplotu
ve v˘pusti 45 °C a teplotu vstupní studené vody
10 °C pfii maximálním v˘konu tepelného nabíjení (v˘-
kon tepelného zdroje min. tak velk˘ jako v˘kon teplo-
smûnn˘ch ploch zásobníku).

SníÏení uvedeného mnoÏství obûhové otopné vody
resp. nabíjecího otopného v˘konu nebo teploty ná-
bûhového okruhu má za následek sníÏení trvalého
v˘konu i v˘konového ukazatele NL.

V˘konov˘ ukazatel NL udává poãet bytÛ s 3,5 osoba-
mi, normální koupelovou vanou a dal‰ími dvûmi od-
bûrn˘mi místy plnû zásobovan˘ch teplou vodou.
Vût‰í koupelnové vany vyÏadují vût‰í hodnotu v˘ko-
nového ukazatele NL, ménû osob niÏ‰í hodnotu v˘-
konového ukazatele NL atd.

Pokyny pro plánování

Pro plynové závûsné kotle Junkers EUROSTAR v prove-
dení ZSE existují rÛzné moÏnosti instalace resp.
kombinace s nepfiímo ohfiívan˘mi zásobníky teplé vo-
dy Junkers. Probereme nejpouÏívanûj‰í zpÛsob spo-
jení.

Stacionární zásobník TV o objemu 117 resp. 152 l

Dal‰í moÏnosti a podrobnosti naleznete v projekãním
podkladu - „Nepfiímo ohfiívané JUNKERS zásobníky
teplé vody“.

Omezení prÛtoku

K nejlep‰ímu vyuÏití kapacity zásobníku a k zamezení
pfiedãasného promíchání vody doporuãujeme nasta-
vit pfiívod studené vody k zásobníku na následující
prÛtoãné mnoÏství:

• ST 75, ST 120-1 E, ST 160-1 E = 10 l/min
• SK 120-4 ZB, SO 120-1, SO 160-1 = 10 l/min
• SK 160-4 ZB, SK 200-4 ZB, SO 200-1 = 16 l/min

Diagram závislosti v˘konového ukazetele NL na v˘konu kotle
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Obrázek 24
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Stacionární zásobník teplé vody 
ST 120/160-1 E
Zásobník teplé vody Junkers ST 120-1 E (uÏiteãn˘
objem 117 l) resp. ST 160-1 E (uÏiteãn˘ objem 152 l)
s bíl˘m plechov˘m oplá‰tûním a ‰ediv˘m víkem je
zkonstruován tak, Ïe ve‰keré jeho pfiípojky konãí na
vrchní stranû víka. Tepelná izolace, neobsahující fluo-
rované ani chlorované uhlovodíky, sniÏuje pohoto-
vostní spotfiebu energie.

Pfiipojení zásobníku teplé vody je moÏné provést
instalací pod i nad omítku. Pfiipojovací potrubí lze
vyvést na zadní stranû zásobníku teplé vody ST 120-
1 E nahoru, pokud je dodrÏen doporuãen˘ 60 mm od-
stup mezi stûnou a zadní stranou zásobníku.

Pro rychlou a z hlediska nákladÛ  nenároãnou montáÏ
se nabízí instalaãní sada z programu pfiíslu‰enství ã.
615/1 (pfiípadnû ã. 615/CZ), která obsahuje ohebné
vlnité trubky z u‰lechtilé oceli vãetnû tepelné izolace,
montáÏní pfiipojovací li‰tu, izolaãní rozpojovací
‰roubení pro hrdlo teplé vody atd. Zásobník teplé
vody ST 160-1 E musí b˘t pfii pouÏití instalaãní sady ã.
615 postaven tûsnû ke stûnû (bez odstupu).

Dále existuje (pfiíslu‰enství ã. 619/C1 obj. ã. 7 719 002
031) designovû fie‰en˘ kryt, kter˘m lze zakr˘t pfii-
pojovací potrubí mezi plynov˘m závûsn˘m kotlem
EUROSTAR v provedení ZSE a zásobníkem teplé vody
ST 120/ 160-1 E.

Obrázek 25: Rozmûry uvedené za lomítkem se vztahují na nejbliÏ‰í vy‰‰í provedení zásobníku ST 160-1 E.

Konstrukãní a pfiipojovací rozmûry

Obrázek 26

Diagram závislosti v˘ko-
nového ukazatele NL na
v˘konu kotle

Hofiãíková anoda
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V˘konov˘ ukazatel NL udává
poãet bytÛ s 3,5 osobami,
normální koupelovou vanou
a dal‰ími dvûmi odbûrn˘mi
místy plnû zásobovan˘ch
teplou vodou. Vût‰í koupel-
nové vany vyÏadují vût‰í
hodnotu v˘konového ukaza-
tele NL, ménû osob niÏ‰í
hodnotu v˘konového ukaza-
tele NL atd.
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Legenda k obrázku 28:
13 montáÏní pfiipojovací li‰ta

Obrázek 28

ST 120-1 E ST 160-1 E

Rozmûr X 60 mm 0 

V‰echny rozmûry v mm.

Pokyny pro zhotovení propojení:
- Pfii propojení rozdûlovacího kusu (15) a trubky studené vody

(12) je potfieba prodlouÏit namûfien˘ rozmûr „y“ navíc o 20 mm. 
- Rozmûr „z“ spojovací trubky (9) je potfieba prodlouÏit o 30 mm.
- DodrÏet minimální vzdálenost „Y=20“.

Legenda k obr. 24 a 25: 
9 spojovací trubka pro studenou vodu ∅ 15x1   
10 pojistn˘ ventil 8 bar
11 spojovací trubka pojistného ventilu ∅ 15x1   
12 trubka pro studenou vodu ∅ 15x1 s maticí   
15 rozdûlovací kus s pojistkou proti zpûtnému toku a

s uzavíracím ventilem
48 nálevkov˘ sifon s otoãn˘m vtokem nálevky, ‰roubení R 1
48.1 v˘toková trubka pojistného ventilu topení

Obrázek 29 a 30: Propojení kotle a zásobníku pomocí pfiíslu‰enství ã. 615/1 (propojení soupravou ã. 615/CZ je obdobné
viz návod).

180 spojovací vlnitá trubka pro pfiívodní potrubí zásobníku
s izolací

181 spojovací vlnitá trubka pro zpûtné potrubí zásobníku
s izolací

183.2 záslepka
192     svûrací ‰roubení R 1/2 (vnûj‰í závit) ∅ 15
200     spojovací vlnitá trubka pro teplou vodu s izolací
290     prodlouÏení R 3/4 (vnitfiní závit) – R 3/4 (vnûj‰í závit)
290.1 svûrací ‰roubení R 3/4 (vnitfiní závit) - ∅ 15

Obrázek 27: Ztráta tlaku topné spirály v mbar
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MnoÏství topné vody v m3/hod

Pozn: Pokud se z rÛzn˘ch dÛvodÛ nepouÏije pfiísl. ã. 615 a
propojení kotle a zásobníku se provede napfi. pancéfiov˘mi
hadicemi je nutno na zpáteãku zásobníku namontovat zpûtnou
klapku ã. 414 z pfiísl. Junkers. RovnûÏ je nutno zvolit vhodné
pojistné prvky na stranû pfiívodu studené vody do zásobníku.

Sestava s kotlem ZSE 24-4 MFK a zásobníkem ST 120/160-1 E
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Obrázek 31

13:  MontáÏní pfiipojovací li‰ta

ST 120-1 E ST 160-1 E

X 60 0

DodrÏet  minimální boãní odstup resp. minimální pfiipojovací rozmûry!
Maximální pfiípustné délky odkoufiení jsou shodné s kotlem pouze pro vytápûní.!

Minimální pfiipojovací rozmûry pro ZSE 24-4 MFA se zásobníkem ST 120/160-1 E a pfiíslu‰enstvím
odkoufiení AZ 182, 183, 184, 185

Obrázek 32 Detail li‰ty a v˘vodÛ pro ST 120/160 pfii
pouÏití pfiíslu‰enství ã.615/CZ (montáÏ pod omítku)

WW KW A

G Plyn DN 20 (pro kotle Eurostar)
V Nábûhov˘ okruh 
R Zpûtn˘ okruh
WW pfiípoj teplé vody ze zásobníku
KW pfiívod studené vody do zásobníku
A napojení sifonu na úkap pojistného ventilu
13 MontáÏní pfiipojovací li‰ta
43 Nábûhov˘ okruh otopného systému 
44 V˘tok teplé vody
46 Pfiipojení studené vody
47 Zpûtn˘ okruh otopného systému 
71 Nábûhov˘ okruh zásobníku
85 Zpûtn˘ okruh zásobníku (zpûtná klapka v montáÏní

li‰tû, dodavatelná i jako pfiíslu‰. ã. 414)
112 Pfiipojení plynu (DN20)
122 MontáÏní ‰ablona (pfiíslu‰. 8 719 918 020)LG = 75 mm
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Technické údaje

Typ zásobníku ST 120-1 E ST 160-1 E

Pfienos tepla topná spirála topná spirála

Poãet vinutí 7 7

UÏiteãn˘ objem l 117 152

Objem otopné vody l 3,0 3,0

Teplosmûnná plocha m2 0,61 0,61

Max. v˘kon teplosmûnné plochy pfii

• tV = 90 °C a tSp = 45 °C kW 25,1 25,1

• tV = 85 °C a tSp = 60 °C kW 13,9 13,9

max. trval˘ v˘kon pfii

• tV = 90 °C a tSp = 45 °C l/h 590 590

• tV = 85 °C a tSp = 60 °C l/h 237 237

UvaÏované mnoÏství cirkulaãní vody l/h 1300 1300

V˘konov˘ ukazatel *) pfii

max. v˘konu teplosmûnné plochy NL 1,4 2,0

s otopn˘m kotlem a pfiíslu‰enstvím Junkers

• 24 kW NL 1,3 1,9

• 11 kW NL 1,1 1,7

Min. doba ohfievu z tk = 10 °C

Na tSP = 60 s tV = 85 °C pfii

• v˘konu 24 kW min. 30 36

• v˘konu 18 kW min. 35 42

• v˘konu 11 kW min. 49 62

• v˘konu 8 kW min. 52 69

UÏiteãné mnoÏství vody

(bez dobíjení )**

tSP = 60 °C a

• tZ = 45 °C l 145 190

• tZ = 40 °C l 170 222

Pohotovostní spotfieba

energie (24 h) ** kWh/d 1,35 1,61

Max. provozní tlak vody bar 10 10

Max. provozní tlak topení bar 4 4

Hmotnost prázdného zásobníku (bez obalu) kg 50 60

Barva bílá/‰edá bílá/‰edá

*) V˘konov˘ ukazatel NL udává poãet bytÛ s 3,5 oso-
bami, normální koupelovou vanou a dal‰ími dvûmi
odbûrn˘mi místy, plnû zásobovan˘ch teplou
vodou. Ukazatel NL byl zji‰tûn pfii tSp=60°C,
tZ=45 °C a tK=10 °C a max. v˘konu teplosmûnné
plochy. Pfii sníÏení nabíjecího v˘konu a men‰ím
mnoÏství obûhové vody se NL pfiíslu‰nû zmen‰í.

**) Ztráty v rozvodu vnû zásobníku nejsou zohled-
nûny.

tV = teplota nábûhového okruhu zásobníku   
tSp = teplota pfiipravované vody v zásobníku 
tZ = v˘toková teplota teplé vody
tK = pfiítoková teplota studené vody

V tabulce uvedené trvalé v˘kony se vztahují na teplo-
tu otopné vody na vstupu 90 °C, v˘tokovou teplotu
teplé uÏitkové vody 45 °C a pfiítokovou teplotu stu-
dené vody 10 °C pfii maximálním nabíjecím v˘konu
(v˘kon tepelného zdroje musí b˘t minimálnû tak vel-
k˘, jako v˘kon teplosmûnné plochy zásobníku).
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Obrázek 33

Legenda k obr. 33:

SpV: Nábûhov˘ okruh  zásobníku
SpR: Zpûtn˘ okruh zásobníku
RK: Zpûtná klapka

B1: Termostat nebo odporové NTC
ãidlo zásobníku 

E: Odvzdu‰nûní
HV: Nábûhov˘ okruh otopného systému
HR: Zpûtn˘ okruh otopného systému

V‰eobecnû

Z programu zásobníkÛ teplé vody Junkers mohou b˘t
dvû konstrukãní fiady:

• SO 120/160/200-1 a
• SK 120/160/200-4 ZB

kombinovány se závûsn˘m kotlem EUROSTAR v pro-
vedení ZSE. V‰echny zásobníky teplé vody jsou
vybaveny odporov˘m NTC ãidlem s konektorovou
zástrãkou, kterou se jednodu‰e propojí s elektroni-
kou Bosch Heatronic závûsného kotle. 

U zásobníkÛ teplé vody SO… -1 se jedná o klasickou
typovou fiadu s vyuÏitím v rodinn˘ch domcích s jed-
nou aÏ tfiemi rodinami. Pomocí této fiady zásobníkÛ
lze zajistit cenovû v˘hodnou pfiípravu teplé vody.
Pro vût‰í spotfiebu vody jsou vhodné zásobníky SK…
-3/-4 ZB, které jsou sv˘m provedením (silnûj‰í izo-
lace, plá‰È z bílého ocelového plechu, ãistící pfiíruba,
vût‰í teplosmûnné plochy) optimálnû dimenzovány
pro pouÏití v rodinn˘ch domech s více rodinami.

Poznámka: podrobnosti naleznete v projekãním pod-
kladu s nepfiímo ohfiívan˘mi zásobníky.

Stacionární zásobník TV SO…-1 a SK…-3/-4 ZB o uÏiteãném objemu 114 aÏ 200 l
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Elektrické pfiipojení JUNKERS

Obrázek 34: Pfiipojení pro kotle EUROSTAR ...-4 MFK/MFA

KabeláÏ

Závûsné plynové kotle jsou jiÏ vnitfinû elektricky pro-
pojeny, pfiepínaã obûhového ãerpadla je v poloze II.
âidlo pojistného teplotního omezovaãe (6) je napoje-
no v okruhu 24 V. Elektrickou instalaci proveìte podle
norem a zvlá‰tních pfiedpisÛ místních rozvodn˘ch zá-
vodÛ. Elektrická v˘zbroj odpovídá stupni krytí (IP X4D)
a stupni radiového odru‰ení N. 

Elektrick˘ pfiívod se provede jako pevn˘ ve smyslu
pfiedpisÛ, na svorkovnici závûsného kotle, se spína-
cími pfiístroji s viditelnou drahou odepnutí 3 mm,
(napfi. pojistky nebo ochranné jistiãe vedení).

Odboãení z pfiívodu k dal‰ím spotfiebiãÛm se nesmí
provést.

Poloha kabelového napojení sítû a regulátoru je patr-
ná z obrázku 34 (tmavé pole).

Druh spínání obûhového ãerpadla u prostorového
regulátoru teploty typu TR ...

ZpÛsob spínání 2: regulátor teploty spíná jen plyn,
prostorov˘ regulátor teploty spíná plyn a obûhové
ãerpadlo.

Druh spínání obûhového ãerpadla u ekvitermní-
ho (na vnûj‰í teplotû závislého) regulátoru TA ...

ZpÛsob spínání se automaticky pfiepne do 3.
Obûhové ãerpadlo je spínáno ekvitermním regulá-
torem v závislosti na vnûj‰í teplotû.

Pfiipojení regulátorÛ

Pfiipojení regulátorÛ typové fiady TR ... nebo TA ... se
doporuãuje pro bezporuchov˘ a úsporn˘ provoz.

Jedná se o prostorové regulátory teploty TR ... nebo
ekvitermní regulátory TA ...

Pfii pfiipojování 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 sig-
nály) se musejí pokládat oddûlenû od vedení úrovnû
230 V, aby nedocházelo 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.



30

Zvlá‰tní zapojení JUNKERS

Obrázek 35

Obrázek 36

Obrázek 37

Obrázek 38

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 EUROSTAR v provedení MFK instalovat ventilá-
torov˘ modul LSM 5.

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.

Legenda k obr. 35:

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).

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

Pfii poÏadavku na teplo (topení nebo TV) 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 emisní klapky s LSM 5

Pfii poÏadavku na teplo (topení nebo TV) je emisní
klapka ovládána modulem LSM 5. KdyÏ se koncov˘
spínaã emisní klapky dostane do polohy „otevfieno”,
pfiechází závûsn˘ kotel do provozního reÏimu.

Propojky oznaãené * se vytvofií pfii montáÏi.
Pfii poÏadavku tepla (otopn˘ systém nebo pfiíprava
TV) magnetick˘ ventil zapne a kotel se spustí.

Poznámka:
Zapojení podle obrázkÛ 35 a 36 není potfiebné, pokud
má místo instalace vûtrací zafiízení urãené pro ko-
telny.

Elektromagnetick˘ ventil
kapalného plynu
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Obrázek 39

Obrázek 40

Obrázek 42

Obrázek 41

Elektrické zapojení spalinové klapky s LSM 5 Elektrické zapojení dálkové signalizace s optic-
k˘m hlá‰ením stavu

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

Pfii poÏadavku na teplo (topení nebo TV) je  spalinová
klapka ovládána modulem LSM 5. KdyÏ koncov˘
spínaã emisní klapky hlásí polohu „otevfieno“, pfie-
chází závûsn˘ kotel do provozního reÏimu.

Kombinace digestofie a emisní klapky s LSM 5

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.

Pfii poÏadavku na teplo (topení nebo TV) se vypne za-
pnut˘ ventilátor digestofie a je ovládána emisní klap-
ka. 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.

Propojky oznaãené * se vytvofií pfii montáÏi.
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Prostorové regulátory pro kotle EUROSTAR (pro malé a stfiední byty)
Typ regulátorÛ Spínací hodiny Dálkové ovládání Spínací hodiny

pro vytápûní regulátorÛ pro pfiípravu TV

Prostorové regulátory fiady CERACONTROL

TR 21 – – EU 8 T

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)

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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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.

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 47).

Obrázek 46 Obrázek 47

Obrázek 43 Obrázek 44

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 45
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Typ regulátorÛ Spínací hodiny Dálkové ovládání Spínací hodiny
pro vytápûní regulátorÛ pro pfiípravu TUV

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

DT 2 TW 2 Funkce obsaÏena 
v DT 2

TA 21 A1 EU 1 T TW 2 EU 8 T
pro 1 topn˘ 
okruh EU 1 W

TA 213 A1 integrovány
pro 2 v regulátoru TW 2 EU 8 T
topné
okruhy

Ekvitermní (na vnûj‰í teplotû závislé) regulátory

Pouze pro Eurostar Acu Hit ZWSE ...

Typ regulátorÛ Spínací hodiny Dálkové ovládání Spínací hodiny MoÏnost zapoj.
pro vytápûní regulátorÛ pro pfiípravu TV cirkulace TV

TA 250 Digitální hodiny MoÏnost dálkového Funkce obsaÏena S modulem
pro 1 topn˘ okruh1)2) s t˘denním ovládání po v digitálních HSM*

programem telefonní lince hodinách
(integrovány 
v regulátoru)

TA 270 Digitální hodiny TF 20 Funkce obsaÏena S modulem
max. 11 top. okruhÛ1)3) s t˘denním v digitálních HSM*

programem hodinách
(integrovány
v regulátoru)

TA 300 Digitální hodiny TF 20 Funkce obsaÏena S modulem
max. 10 zásobníkÛ TV2) s t˘denním v digitálních HSM*
max. 11 top. okruhÛ1)4) programem hodinách

(integrovány
v regulátoru)

1) Od tfietího topného okruhu je nutné doplnit TF 20: fiízení kaÏdého smû‰ovaného okruhu je pfies modul HMM, fiízení
cirkulaãních ãerpadel je pfies modul HSM (podrobnosti najdete v pfiíslu‰n˘ch návodech nebo v SK regulace)

2) S pfiíslu‰n˘m poãtem HSM modulÛ
3) MoÏnost fiízení kaskády aÏ 3 kotlÛ s modulem HSM, BM1 a pfiíslu‰n˘m poãtem modulÛ BM2
4) MoÏnost fiízení kaskády aÏ 5 kotlÛ s modulem HSM, BM1 a pfiíslu‰n˘m poãtem modulÛ BM2
* V pfiíslu‰ném regulátoru je integrován t˘denní program na cirkulaci TV

Podrobnû v projekãním podkladu Regulace otopn˘ch systémÛ - schémata propojení.
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Ostatní ekvitermní regulátory
Vestavitelné regulátory, do otopn˘ch soustav s jedním otopn˘m okruhem

TA 211 E

Regulace k zabudování do kotlÛ
s elektronikou Bosch Heatronic,
nastavení otopné 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 t˘denním pro-
gramem pro ekvitermní regulátor
TA 211 E. Napûtí 24 V. Jsou samo-
statnû zabudovatelné do kotle,
fungují i jako ãasov˘ regulátor.

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 TV. Napûtí
24 V. Jsou samostatnû zabudova-
telné do kotle, fungují i jako ãaso-
v˘ regulátor. 

Legenda k obr. 51: AF = ãidlo vnûj‰í teploty         FB = dálkové ovládání

Obrázek 48

Obrázek 51

Obrázek 49 Obrázek 50
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Ostatní ekvitermní regulátory 
Montovatelné na stûnu, s moÏností vestavûní spínacích hodin pro otopné soustavy
s jedním okruhem 

TA 21 A 1

Ekvitermní regulace nábûhového
okruhu s plynul˘m fiízením v˘konu
kotlÛ Junkers. Obsahuje modul
RAM pro kotle s el. Bosch Heat-
ronic. Zabudovan˘ pfiepínaã dru-
hu provozu, nastavení otopn˘ch
kfiivek, automatické vypínání ho-
fiáku a obûhového ãerpadla, mi-
nimální a maximální teplotní ome-
zení, vestavitelné spínací hodiny
EU 1 T/W s denním a t˘denním
programem jako pfiíslu‰enství, pfii-
pojení dálkového ovládání, TW 2.
Napájení 24 V pfies kotel.

EU 1 T

Vestavné spínací hodiny (analogo-
vého typu, jednokanálové) pro re-
gulátory fiízené povûtrnostními vli-
vy TA 21 A1 s denním programem,
napájení 24 V.

EU 1 W

Vestavné spínací hodiny (analogo-
vého typu, jednokanálové) pro re-
gulátory fiízené povûtrnostními vli-
vy TA 21 A1 s t˘denním progra- -
mem, napájení 24 V. 

AF = ãidlo vnûj‰í teploty
B1 = termostat nebo NTC ãidlo teploty nepfiímo

ohfiívaného zásobníku
E = odvzdu‰nûní 

VF = ãidlo teploty nábûh. okruhu
RK = zpûtná klapka
A = sbûrná/rozvodná krabiãka

Obrázek 52

Obrázek 55

Obrázek 53

7.5229-90.1 CMC

Zásobník TV

TAS 21

Sekvenãní spínání k plynulému
ovládání 2-3 kontinuálnû regulova-
n˘ch plynov˘ch otopn˘ch kotlÛ
(s plynulou regulací v˘konu) spoje-
n˘ch s ekvitermní (na vnûj‰í teplotû
závislé) regulací TA 21 A1 a nebo
TA 213 A1 (podrobné informace
v se‰itû s regulacemi.

Obrázek 54
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Ostatní ekvitermní regulátory
Montovatelné na stûnu, s vestavûn˘mi spínacími hodinami pro otopné soustavy
s rozdíln˘mi teplotními úrovnûmi

TA 213 A 1

Kombinovaná, ekvitermní regula-
ce nábûhového okruhu pro radiá-
tory a podlahové vytápûní s plynu-
l˘m fiízením v˘konu. Obsahuje mo-
dul RAM pro kotle s el. Bosch
Heatronic. Dále pfiídavnû 3 bodo-
vé fiízení pro smû‰ovaãe vytápûní,
pfiepínaã druhu provozu, nastave-
ní otopn˘ch kfiivek pro radiátorové
a podlahové vytápûní, autom. vy-
pínání hofiáku a obûhového ãer-
padla, min. a max. teplotní omeze-
ní, spínaã volby otopného okruhu,
pfiipojení dálkového ovládání TW 2,
napájení 24 V pfies kotel.

TW 2

Dálkové ovládání pro ekvitermní
regulátory TA 21.A1/E s moÏností
pfiepnutí na sledování teploty
podle nábûhové vody nebo podle
teploty v místnosti, spínaã druhu
provozu. Pfiipojení 24 V.

Legenda k obrázku 59:

AF = ãidlo vnûj‰í teploty
VF = ãidlo teploty nábûh. okruhu
MF = ãidlo teploty otopného okruhu

se smû‰ovaãem
M1 = motor pro nastavení

smû‰ovaãe
X = tepeln˘ v˘mûník nebo

hydraulická v˘hybka
E = odvzdu‰nûní
S = pojistn˘ ventil

HK1 = otopn˘ okruh I (napfi.
radiátorov˘)

HK2 = otopn˘ okruh II (napfi.
podlahové vytápûní)

P1 = obûhové ãerpadlo (tepeln˘
agragát otopného okruhu I)

RK = zpûtná klapka
UPII = obûhové ãerpadlo pro otopn˘

okruh II
A = sbûrná/rozvodná krabiãka

B 2 = omezovaã teploty nábûh.
okruhu pro podlah. vytápûní
(dodáno na stranû stavby)

AG = expanzní nádoba
TW = dálkové ovládání
B 1 = NTC – ãidlo zásobníku nebo

zásobníkov˘ termostat
STR = ventil regulace vûtve (dodáno

na stranû stavby)

Obrázek 56

Obrázek 59

Obrázek 57

EU 8 T

Vestavné spínací hodiny (analogo-
vé, 1kanálové) pro ãasové ovládá-
ní komfortu pfiípravy TV, denní
program, napájecí napûtí 24 V.

Obrázek 58
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Spínací hodiny

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 (7 719 001 374)

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 /” hodnota KVS 4,0 DWM 15 (7 719 001 375)
DN 20 / RP /” hodnota KVS 6,3 DWM 20 (7 719 001 376)
DN 25 / RP 1” hodnota KVS 10,0 DWM 25 (7 719 001 377)
DN 32 / RP &” hodnota KVS 16,0 DWM 32 (7 719 001 378)
DN 40 / RP 6/4” hodnota KVS 25,0 DWM 40 (7 719 001 862)
DN 50 / RP 2” hodnota KVS 40,0 DWM 50 (7 719 001 863)

SM 2

DWM . .  .

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 pfiípravu TV prÛtokem nebo

v zásobníku s ãidlem NTC.
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 prÛtokem nebo v 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, TA 300, 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.

Smû‰ovaãe
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Dimenzování smû‰ovaãÛ je jednoduché v pfiípadû,
kdy tlaková ztráta v potrubí, ve kterém se mûní mnoÏ-
ství, 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 po-
trubní sítû, takÏe rovnûÏ cca. 1,5 … 4,0 kPa. Tato
závislost je základem diagramu pro dimenzování
(obr. 60). 

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), vodo-
rovnû doprava vyhledat prÛseãík s nejbliÏ‰í jme-
novitou svûtlostí smû‰ovaãe.

3. Z prÛseãíku spustit kolmici na spodní ãáru diagra-
mu 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

V•  = 42 = 1,806 m3/h
1,163 · 20

Obrázek 60

Pfiíslu‰enství – smû‰ovaãe/dimenzování 

Regulace a pfiíslu‰enství JUNKERS
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Pfiipojovací pfiíslu‰enství JUNKERS

Pfiipojovací pfiíslu‰enství vytápûní, instalace pod omítku

Pfiipojovací pfiíslu‰enství vytápûní

7.5144-65.1 CMC

7.5144-66.1 CMC

7.5144-68.1 CMC

Pfiíslu‰enství ã. 223/1
pro zemní plyn, 2 údrÏbové kohouty R 3/4" v nároÏním provedení 
s rozetami (25mm), 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 (25mm), 1 membránov˘ uzavírací ventil 12 mm v nároÏním
provedení s rozetou (obj. ã. 7 719 000 052) 228

Pfiíslu‰enství ã. 304
Krytky v˘vodÛ (2x) na montáÏní li‰tû pro kotle ZS ... s motorick˘m 304
pfiepínacím tfiícestn˘m ventilem pfii provozu bez zásobníku TV.

(obj. ã. 7 709 000 227)

Pfiíslu‰enství ã. 687
Automatick˘ bypass k montáÏní li‰tû 687

(obj. ã. 7 719 001 574)

Pfiíslu‰enství ã. 432
Trycht˘fiov˘ sifon s pfiípojkou R 1" 432

(obj. ã. 7 719 000 763)

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiíslu‰enství ã. 869
MontáÏní li‰ta na zemní plyn s pfiipojovacími kulov˘mi 869
ventily na vodu.

(obj. ã. 7 719 002 091)

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 258
pro zemní plyn s pfiipojovacími ‰roubeními, namontovan˘m plyn.
nátrubkem R 3/4" a pfiiloÏen˘m plynov˘m nátrubkem R 1/2"
Pfii pouÏití této li‰ty nutno doplnit

(obj. ã. 7 719 000 660)
258

uzavírací armatury.

MontáÏní pfiipojovací li‰ta ã. 269
pro kapaln˘ plyn s pfiipojovacími ‰roubeními, namontovan˘m plyno.
nátrubkem R 1/2" a pfiiloÏen˘m pfiechodov˘m kusem
R 1/2" x 12mm Ermeto. Pfii pouÏití této li‰ty nutno doplnit 269
uzavírací armatury. (obj. ã. 7 719 000 661)

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

(obj. ã. 7 719 000 097)
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7.5144-76.1 CMC

7.5144-74.1 CMC

Pfiipojovací pfiíslu‰enství JUNKERS

Pfiipojovací pfiíslu‰enství vytápûní, instalace nad omítku

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

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

Pfiíslu‰enství ã. 687
Automatick˘ bypass k montáÏní li‰tû 687

(obj. ã. 7 719 001 574)

Pfiíslu‰enství ã. 432
Trycht˘fiov˘ sifon s pfiípojkou R 1" 432

(obj. ã. 7 719 000 763)

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)

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)

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

(obj. ã. 7 719 001 098)

Pfiipojovací pfiíslu‰enství vytápûní, instalace nad omítku

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

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)

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 prÛchozím provedení s termo-pojistkou 440/14

(obj. ã. 7 719 001 284)
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Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro zvlá‰tní elektrická zapojení

7.5233-107.1 CMC

LSM 5 - Modul pro spínání ventilátoru, urãen˘ k ovládání LSM 5
• Motorové klapky spalin
• Klapky vzduchu pro spalování
• Klapky vzduchu v místnosti
• Digestofie
• Dálkové indikace závad
• Pfiípojky 2bodov˘ch regulátorÛ
• Pfiípojky pro mechanick˘ omezovaã
• Ventilátoru s dobûhov˘m relé (obj. ã. 7 719 001 570)

Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro nepfiímo ohfiívan˘ zásobník ST 120/160-1E JUNKERS

Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro zásobník ST 120/160-1 E

Pfiipojovací pfiíslu‰enství vytápûní, instalace pod omítku

7.5144-65.1 CMC

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

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiíslu‰enství ã. 615/1
Sada pfiipojení zásobníku ST 120/160-1 E 
MontáÏní pfiipojovací li‰ta se zpûtnou klapkou
Ohebné trubky z u‰lechtilé oceli s tepelnou izolací 
Pojistná skupina studené vody
Trycht˘fiov˘ sifon
Izolaãní rozpojovací ‰roubení pro pfiipojení  teplé vody 615/1

(obj. ã. 7 719 001 354)

Pfiíslu‰enství ã. 615/CZ
Sada pfiipojení a propojení zásobníku ST 120/160-1 E.
Neobsahuje montáÏní li‰tu, která je dodána s kotlem Junkers
(mimo typy Novastar).
Obsahuje: klapku ã. 414, tûsnûní, flexibilní nerezové trubky s izolací, 
pojistnou skupinu s 8 bar pojistn˘m ventilem, chromované krycí 
rÛÏice a pfiipojovací fitinky 615/CZ

(obj. ã. 7 719 002 615)

Pfiíslu‰enství ã. 905
Pfiestavbová sada z provedení ZE na ZSE.. EUROSTAR-4
(MFK i MFA) pro pfiipojení zásobníku

905

(obj. ã. 7 719 002 184)

Pfiíslu‰enství ã. 619
Kryt pfiívodÛ k zásobníku ST 120/160-1 E 619

(obj. ã. 7 719 001 358)
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Pfiipojovací pfiíslu‰enství vytápûní, instalace nad omítku

7.5144-69.1 CMC

7.5144-70.1CMC

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)

7.5226-138.1 CMC

Sanitární pfiipojovací pfiíslu‰enství pro zásobník ST 120/160-1 E

Pfiipojovací pfiíslu‰enství pro nepfiímo ohfiívan˘ zásobník ST 120/160-1 E

Oznaãení Pfiíslu‰enství ã.

Pfiíslu‰enství ã. 618
Redukãní ventil pro vestavbu do pfiíslu‰enství ã. 615, 677, 678, 679 
s pevnû nastaven˘m pracovním tlakem 4 bary (obj. ã. 7 719 001 357) 618

Pfiíslu‰enství ã. 620
Redukãní ventil pro vestavbu do pfiíslu‰enství ã. 615, 677, 678, 679
s nastaviteln˘m pracovním tlakem 620

(obj. ã. 7 719 001 359)

Pfiíslu‰enství ZL 102/1
Ponorná trubice pro cirkulaãní pfiípojku u zásobníkÛ 
ST 120/160-1 E ZL 102/1

(obj. ã. 7 719 001 934)

Pfiíslu‰enství ã. 414
Zpûtná klapka pro vestavbu do zpûtného okruhu zásobníku 414
v montáÏní pfiipojovací li‰tû u kotle (obj. ã. 7 719 000 705)
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