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Úvod

JUNKERS

Tepelná technika JUNKERS
¤e‰ení s budoucností
Ve smûru v˘voje v oblasti tepelné techniky a regulátorÛ sleduje firma Junkers nejnovûj‰í technologické
trendy, nabízí ‰piãkové technologie, roz‰iﬁuje technické 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, ekonomickému provozu
a v neposlední ﬁadû ke zpﬁístupÀování sv˘ch pﬁístrojÛ
nej‰ir‰í veﬁejnosti, zachováním jejich jednoduché
ovladatelnosti.

Na‰e prodejní a servisní síÈ hustû pokr˘vá celé území
âeské republiky a je organizována systémem velkoobchodních a montáÏních stﬁedisek, které uvádí v˘robky do provozu a provádí záruãní a pozáruãní servis. Jak firma Junkers, tak i na‰i prodejci, úzce
spolupracují s ﬁadou projektantÛ a projekãních firem.
Doufáme tak, Ïe tento technick˘ podklad pﬁispûje
k dal‰ímu rozvoji a zkvalitnûní této spolupráce.

Pﬁehled pouÏitého znaãení kotlÛ:

Pﬁehled pouÏitého znaãení regulátorÛ:

Z
W

T
R
Z
12

S

23
18
12
A
K
E

- závûsn˘ kotel s modulovan˘m v˘konem
- kombinovan˘ kotel s integrovanou
pﬁípravou TV
- provedení pouze pro vytápûní
s moÏností pﬁipojení nepﬁímo
ohﬁívaného zásobníku TV
- jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 23 kW
- jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 18 kW
- jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 12 kW
- provedení s odtahem spalin pﬁes
obvodovou zeì (Turbo)
- komínové provedení
- elektronické zapalování a hlídání plamene
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- regulátor teploty
- prostorov˘
- dvoubodov˘
- typ regulátoru pro pﬁipojení k dvoubodovû
ovládan˘m kotlÛm
- konstrukãní ﬁada

Pﬁíklad: TRZ 12-2 = prostorov˘ regulátor teploty
pro dvoubodovû ﬁízené kotle, s t˘denním
programem.

Pﬁíklad: ZW 23-1 KE = plynov˘ závûsn˘ kotel
s integrovanou pﬁípravou TV, modulací
v˘konu pro vytápûní i pro pﬁípravu TV,
jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon 23 kW, provedení
s odtahem spalin do komína, elektronické
zapalování a hlídání plamene.
Rozsah dodávky

Pﬁíslu‰enství (viz. také ceník)

•
•
•
•
•

• Sada pﬁipojovacích kolínek ã. 1054
• Plastov˘ pﬁedmontáÏní rám ã. 1008
• MontáÏní pﬁipojovací deska (dle v˘bûru z ceníku
Junkers, nejpouÏívanûj‰í je ã. 869 s ventily na vodu)
• Regulátory teploty místnosti:
- TR 12
- TRZ 12-2 s t˘denním programem
• Sada pro pﬁestavbu na jin˘ druh plynu: zemní plyn
na kapaln˘ plyn a obrácenû
• Pﬁíslu‰enství pro odtah spalin ∅ 80 / 110 (pro typ
AE)
• Pﬁíslu‰enství pro dûlen˘ odtah spalin ∅ 80 / 80
(pro typ AE)
• Instalaãní pﬁíslu‰enství pro pﬁipojení potrubí pod/
nad omítku (pﬁi pouÏití montáÏní li‰ty)

Plynov˘ závûsn˘ kotel pro ústﬁední vytápûní
Spojovací materiál (‰rouby s pﬁíslu‰enstvím)
MontáÏní sada (tûsnûní)
Sada ‰krtících clon (AE)
Sada tiskopisÛ k dokumentaci kotle

Popis kotle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kotel pro montáÏ na stûnu
Ukazatele teploty, provozu hoﬁáku a poruch
Atmosférick˘ hoﬁák pro zemní plyn/kapaln˘ plyn
Elektronické zapalování
Tﬁírychlostní obûhové ãerpadlo
Expanzní nádoba
Snímaã prÛtoku a regulátor teploty vody
Manometr
Bezpeãnostní zaﬁízení:
- kontrola plamene (ionizaãní kontrolka)
- pojistn˘ ventil (pﬁetlak v topném okruhu)
- bezpeãnostní omezovaã teploty
- kontrola odtahu spalin
• Elektrick˘ pﬁípoj: 230 V, 50 Hz
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Technické údaje – NOVASTAR

Typ kotle

JUNKERS

Jednotky

ZS 12-1 KE

ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 KE

ZS 12-1 AE

ZS/ZW 23-1 AE

V˘kon*
Pro vytápûní
Tepeln˘ v˘kon (pulsní regulace)

kW

4,0 - 12,0

6,0 - 18,0

7,0 – 22,6

4,0 - 12,0

10,0 – 23,0

Tepeln˘ pﬁíkon

kW

4,8 - 13,3

7,1 - 20,5

8,4 – 25,3

4,8 - 13,3

11,8 - 25,3

Tepeln˘ v˘kon (plynulá regulace)

kW

4,0 - 12,0

6,0 - 20,0

7,0 – 22,6

4,0 - 12,0

7,0 – 23

Tepeln˘ pﬁíkon

kW

4,8 - 13,3

7,1 - 22,8

8,4 – 25,3

4,8 - 13,3

8,4 – 25,3

zemní plyn „H” (HUB = 9,4 kWh/m3)

m3/h

1,5

2,4

2,7

1,4

2,7

propan (HUB = 12,8 kWh/kg)

kg/h

1,05

1,8

2,0

1,05

2,0

index „23”

mbar

17 - 25

17 - 25

17 - 25

17 - 25

17 - 25

index „31”

mbar

28 - 37

28 - 37

28 - 37

28 - 37

28 - 37

700

800

800

700

800

Pro pﬁípravu TV

Pﬁipojovací hodnoty plynu

Pﬁípustn˘ pﬁipojovací pﬁetlak plynu**

Topn˘ okruh
Jmenovit˘ prÛtok vody pﬁi t∆ = 20 K
Zbytková dopravní v˘‰ka
(pﬁi jmenovitém prÛtoku)
Rozsah teploty vody v nábûhovém okruhu
Max. provozní pﬁetlak

l/h
bar

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

°C

45 - 90

45 - 90

45 - 90

45 - 90

45 - 90

bar

3

3

3

3

3

bar

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

l

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

40 - 60

Expanzní nádoba
pﬁetlak
celkov˘ objem

Pﬁíprava TV (provedení ZW)
Teplota teplé uÏitkové vody (nastavitelná)

°C

-

40 - 60

40 - 60

-

Maximální pﬁetlak vody (pﬁi ∆t 30 °C)

bar

-

10

10

-

10

Maximální prÛtok vody (pﬁi ∆t 30 °C)

l/min

-

9,2

10,4

-

10,4

bar

-

0,35

0,35

-

0,35

mbar

0,015

0,015

0,015

-

-

kg/h

50

51

57

40

57

2

2

2

2

2

Minimální provozní pﬁetlak

Hodnoty spalin
PoÏadovan˘ tah
Hmotnostní tok spalin (pﬁi jmen. v˘konu)
Tﬁída NOx (dle EN 483)
Teplota spalin pﬁi jmenovitém v˘konu

°C

140

140

140

130

140

mm

110

110

130

80/110 (80/80)

80/110 (80/80)

V-AC

230

230

230

230

230

Frekvence

Hz

50

50

50

50

50

Max. pﬁíkon

W

90

90

90

110

130

Druh krytí

IP

X4D

X4D

X4D

X4D

X4D

Hmotnost, bez obalu

kg

26

28

28

32

33,3

âSN EN

297

297

297

483

483

∅ odtahu spalin
Pﬁipojení k elektrické síti
El. napûtí

Certifikováno dle

* 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,…)
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Projekãní pokyny

Pﬁipojovací rozmûry pro kotle NOVASTAR

NOVASTAR ZS/ZW 23-1 KE, ZS 12-1 KE, ZW 18-1 KE

* platí pro ZS 12-1 KE a ZW 18-1 KE

Obrázek 1

NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE, ZS 12-1 AE
Pozn.: Pro urãení odstupu prÛrazu odkouﬁení prostudujte návod k pouÏitému odkouﬁení.
Pﬁi pouÏití jiného odkouﬁení neÏ je základní sada AZ 182, 183, 184, 185, ... jsou rozmûry
pro prÛraz jiné a doporuãují se ovûﬁit zku‰ebním sestavením pouÏit˘ch dílÛ.
* Kóty platné pro
odkouﬁení AZ...
(kóty v závorce platné
pro odkouﬁení ACZH...)

Obrázek 2

Legenda obr. 1 a 2:
101 plá‰È kotle
103 ovládací panel
320 závûsná li‰ta

540 v˘vody s vnûj‰ím závitem ukotvené v rámu kotle
3/4" pﬁipojení topení a plynu
1/2" pﬁipojení studené a teplé vody (v pﬁípadû ZS pﬁipojení
otopné vody pro ohﬁev zásobníku TV)
(43, 45, 47 a 114 viz legenda k MontáÏní listû)
5

Schematické ﬁezy NOVASTAR

ZS 12-1 KE + ST 120...
ZS 23-1 KE + ST 120...
(komínové provedení)

JUNKERS

ZW 23-1 AE (Turbo provedení)

Obrázek 4

Obrázek 3
2
3
5
6
6/1
7
8
8/1
9
12
15
18
20
26
27
29
30
32
33
36

6

pojistn˘ teplotní omezovaã
hrdlo pro mûﬁení pﬁetlaku na tryskách
ãidlo teploty TV na v˘stupu
snímaã prÛtoku vody (vodní spínaã)
ãidlo hlídaãe odtahu spalin
hrdlo pro mûﬁení pﬁipojovacího pﬁetlaku plynu
manometr
teplomûr (LED – diody)
plynová armatura
obtokové vedení
pojistn˘ ventil
obûhové ãerpadlo s odvzdu‰Àovaãem
expanzní nádoba
ventil pro plnûní expanzní nádoby dusíkem
automatick˘ odvzdu‰Àovaã
hlavní tryska
hoﬁák
ionizaãní elektroda
zapalovací elektroda
NTC – ãidlo nábûhové teploty

38
43
44
45
46
47
55
71
72
84
93
179
185
186
189
191
198
200
205
219
220
221
224
226
228
229
304
380
381
382

ventil pro ruãní plnûní (topn˘ okruh)
nábûh otopného systému
TV v˘stup (ZW)
plyn
pﬁítok studené vody (ZW)
zpáteãka otopného systému
plynov˘ filtr
nábûhov˘ okruh zásobníku TV
zpûtn˘ okruh zásobníku TV se zpûtnou klapkou
tﬁícestn˘ elektromotorick˘ pﬁepínací ventil
regulátor mnoÏství vody s filtrem
vnitﬁní nádoba zásobníku TV
zpûtn˘ ventil
topná spirála
ochranná anoda
pﬁipojení TV
kohout pro vyprázdnûní (u typu ST 120-1 Z nutno
doplnit)
napojení studené vody s pojistnou skupinou
cirkulaãní okruh (moÏnost napojení)
teplomûr
náporová clona
koncentrické potrubí vzduch – spaliny
snímaã tlakového rozdílu proudûní spalin
ventilátor odtahu spalin
diferenãní tlakov˘ spínaã
spalovací komora
NTC ãidlo zásobníku TV
stavûcí ‰roub maximálního mnoÏství plynu
deskov˘ nerezov˘ v˘mûník TV
motor tﬁícestnéh ventilu

Funkãní a konstrukãní popis, pﬁipojení a montáÏní li‰ta ã. 869
Plynové závûsné kotle s obchodním oznaãením
NOVASTAR ZW/ZS 23/18/12-1 AE/KE jsou urãeny
pro ústﬁední vytápûní a pﬁípravu teplé vody buì prÛtokov˘m zpÛsobem (v pﬁípadû kombinovaného provedení - typ ZW 18/23-1 KE/AE) nebo v pﬁipojeném
nepﬁímo ohﬁívaném zásobníku (typ ZS 23-1 KE/AE,
ZS 12-1 KE/AE). Jak jiÏ oznaãení napovídá, jedná se
o novou ﬁadu, která nahrazuje, prodejnû úspû‰né závûsné kotle Junkers NOVASTAR pÛvodní ﬁady.
Hlavními pﬁednostmi této ﬁady závûsn˘ch kotlÛ
Junkers NOVASTAR jsou: modulovan˘ v˘kon v reÏimu ohﬁevu TV i pro vytápûní, vy‰‰í komfort pﬁípravy
teplé vody a podstatnû men‰í nároky na velikost
prostoru instalace - jedná se o jedineãn˘ kotel, kter˘
patﬁí ve své kategorii k rozmûrovû nejmen‰ím na trhu.
Dal‰í zásadní zmûna je ve zpÛsobu pﬁipojování.
Kotel lze nainstalovat bez tzv. montáÏní li‰ty rovnou
pﬁes pﬁipojovací ‰roubení a ventily k rozvodÛm vedoucím pod nebo nad omítkou. Pﬁi zámûnách za
star‰í kotel znaãky Junkers nebo pﬁi nové instalaci
s pouÏitím montáÏní li‰ty je doporuãeno pouÏít
pﬁíslu‰enství ã. 1054 (obr. 5 a 6).
Pﬁíslu‰enství ã. 1054, sada propojovacích kolínek a
montáÏní li‰ta pﬁíslu‰enství ã. 869 nebo 258 není
souãástí dodávky kotle a doporuãuje se pﬁiobjednat.

JUNKERS

MontáÏní li‰ta ã. 869 (obr. 7)
MontáÏní li‰ta umoÏÀuje provést pﬁípravu instalace a
po dokonãení stavebních a instalaãních prací dokonãit ãistou montáÏ kotle. MontáÏní li‰ta ã. 869 obsahuje
kulové ventily na pﬁipojení topného okruhu a vstupu
studené vody. Nejprve se provede montáÏ pﬁipojovací
li‰ty na zeì, pak se na pﬁíslu‰n˘ spodní v˘vod hrdla
li‰ty doplní ventil na plyn a pﬁipojí se 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 se pomocí kolínkového pﬁíslu‰enství ã. 1054
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 (s napou‰tûním, se zpûtnou
klapkou, ...).

Obrázek 5

Obrázek 7

13
43
45

MontáÏní pﬁipojovací li‰ta ã. 869
Nábûhové potrubí otopného systému R3/4"
Pﬁipojovací ‰roubení R3/4" pro plyn (pﬁiloÏena
pﬁechodka R1/2" na Ermeto)
47 Zpûtné potrubí otopného systému R3/4"
114 Pﬁipojovací ‰roubení R1/2" pro teplou a studenou vodu (kombinované provedení ZW), resp.
nábûh a zpáteãku zásobníku (provedení ZS)
Elektrické pﬁipojení
Závûsné plynové kotle jsou jiÏ vnitﬁnû elektricky
propojeny. V‰echny regulaãní, ﬁídicí a bezpeãnostní
prvky kotlÛ jsou odzkou‰eny a pﬁipraveny k provozu.
Elektrická v˘zbroj odpovídá stupni krytí IP X4D a
stupni radiového odru‰ení N. Elektrick˘ pﬁívod se
provede ve smyslu pﬁedpisÛ síÈovou ‰ÀÛrou.
Obrázek 6 Propojení kotle (pﬁedmontáÏního rámu ã. 1008)
s montáÏní li‰tou pomocí pﬁíslu‰enství ã. 1054
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Funkãní a konstrukãní popis, Projekãní pokyny - ãerpadlo

8

(6) a regulátor mnoÏství vody s filtrem (93). Vodní
spínaã funguje jako senzor. Pﬁi poÏadavku TV zaznamená prÛtok vody a dá pokyn ﬁídicímu mikroprocesoru kotle, kter˘ pﬁejde do reÏimu ohﬁevu TV. Vestavûné ãidlo (5) trvale mûﬁí teplotu TV na v˘stupu z kotle a
aktivnû zasahuje do regulaãního ﬁetûzce. Pﬁedností,
kterou pozná zákazník je okamÏité pﬁizpÛsobení v˘konu kotle poÏadovanému mnoÏství a teplotû TV.

Topn˘ provoz
Pﬁi poÏadavku tepla iniciovaném regulátorem teploty
v nábûhovém okruhu (36) nebo, dle vybavení topného systému prostorov˘m regulátorem, se rozbûhne
obûhové ãerpadlo (18). U kotle typu AE ventilátor
(226) zapne a odvede eventuelní zbytky spalin. Jakmile je dosaÏeno potﬁebné proudûní ve spalinovém
potrubí, zapne diferenãní tlakov˘ spínaã (228) a
uvolní pﬁívod plynu. Plynov˘ ventil na plynové armatuﬁe (9) uvolní startovací mnoÏství plynu. Pﬁepne
se tﬁícestn˘ ventil (84) a souãasnû vyvolá ﬁídicí automatika na zapalovací elektrodû (33) vysokonapûÈové jiskry, které zapálí smûs plynu a vzduchu vystupující z hoﬁáku (30). Ionizaãní elektroda (32) pak
pﬁebírá kontrolu plamene. Je-li dosaÏena potﬁebná
teplota ve sledovaném prostoru nebo v topném okruhu, následuje pÛsobením plynulé regulace v˘konu
klesat dodávka tepla aÏ k úplnému vypnutí. Pﬁívod
plynu se uzavﬁe, poté by mûl b˘t cca. 3 minuty dobûh
obûhového ãerpadla.

âerpadlo
Závûsn˘ plynov˘ kotel NOVASTAR je vybaven tﬁístupÀov˘m ãerpadlem. Pﬁepínaã je na svorkovnici.
Na obrázku 8 a 9 jsou prÛbûhy charakteristik. Zbytková dopravní v˘‰ka je mûﬁená na v˘stupu z kotle.
V pﬁípadû, Ïe v˘tlaãná v˘‰ka nevyhovuje projektov˘m poÏadavkÛm, obraÈte se na smluvní servis
JUNKERS a ten s Vámi zkonzultuje ﬁe‰ení.

Zbytková dopr. v˘‰ka do
otopné soustavy

Diagram chodu obûhového ãerpadla

MnoÏství obûhové vody

Obrázek 8 ZS/ZW 18/23-1 KE/AE

Zbytková dopr. v˘‰ka do
otopné soustavy

Závûsné plynové kotle NOVASTAR jsou sloÏeny
z následujících konstrukãních prvkÛ:
Vestavûná plynová armatura VK 4015 G (9) pro
v‰echny druhy plynu se skládá z jednoho uzavíracího
pojistného ventilu a jednoho regulaãního ventilu. Filtr
na vstupu plynové armatury (55) brání zanesení cizími
tûlesy. Na mûﬁicím hrdle (7) lze pﬁezkou‰et pﬁipojovací pﬁetlak plynu a na mûﬁicím hrdle (3) pﬁetlak na tryskách. Dvûma nastavovacími ‰rouby se nastavuje minimální a maximální mnoÏství plynu (380). Tato plynová
armatura umoÏÀuje nejen plynulou modulaci v˘konu
pro pﬁípravu TV, a tím i provoz pﬁi kolísavém pﬁetlaku
a mûnicím se prÛtoku vody, ale také modulaci v˘konu
pro vytápûní a úsporn˘ provoz kotle.
Atmosférick˘ hoﬁák z nerezové oceli (30) je vybaven automatick˘m zapalováním a ionizaãní elektrodou pro hlídání plamene (32).
Dokonalé pﬁedávání energie umoÏÀuje mûdûn˘ tepeln˘ v˘mûník s dobrou odolností proti korozi. Kombinované provedení kotle NOVASTAR má navíc je‰tû
nov˘ sekundární deskov˘ v˘mûník z nerezové
oceli (381) se zvût‰enou otopnou plochou pro rovnomûrnûj‰í a komfortnûj‰í ohﬁev TV. Je umístûn v novém
tzv. hydraulickém bloku.
Právû zmûnou konstrukce hydraulické ãásti se podaﬁilo zásadnû zmen‰it velikost objemu kotle. V hydraulickém bloku se dále nachází tﬁístupÀové obûhové ãerpadlo (18) s integrovan˘m odvzdu‰Àovaãem,
kter˘ zaji‰Èuje automatické odvzdu‰Àování kotle. Dále
je zde nov˘ elektromotorick˘ tﬁícestn˘ ventil (84),
kter˘ pﬁepíná mezi dodávkou tepla buìto do topného
okruhu nebo do nepﬁímo ohﬁívaného zásobníku TV
pﬁípadnû do sekundárního v˘mûníku TV (v kombinovaném kotli ZW...).
Navíc souãástí kompaktního hydrobloku je poji‰Èovací ventil, teplotní ãidlo a v provedení ZW i napou‰tecí ventil.
Hlídaã odtahu spalin (u provedení KE) zaji‰Èuje
odstavení kotle z provozu pﬁi nedostateãném odvodu
spalin. Systém disponuje ãidlem (6/1), které hlídá
odtah spalin nad tepeln˘m v˘mûníkem.
Ventilátor odtahu spalin (226) (u provedení AE)
zaji‰Èuje nucen˘ odtah spalin a pﬁívod spalovacího
vzduchu. Kontrola správného a dostateãného odvodu spalin je zaji‰tûna snímaãem tlakového rozdílu
proudûní spalin (224) a diferenãním tlakov˘m
spínaãem (228).
Zabudovan˘ membránov˘ pojistn˘ ventil (15) omezuje pﬁetlak v topném okruhu na 3 bary.
Teplota v nábûhovém potrubí je sledována pomocí
ãidla NTC (36) a zobrazena pomocí LED – diod (8/1)
v panelu kotle. Pomocí LED-diod je zároveÀ v rámci
autodiagnostického systému kotle signalizována
pﬁípadná závada a její druh. Kotel obsahuje jeden pojistn˘ teplotní omezovaã (2).
Pomocí vestavûného plnicího ventilu (38) lze snadno naplnit topn˘ okruh.
Z manometru (8) lze odeãíst provozní resp. plnicí
pﬁetlak otopného systému.
U kotle v kombinovaném provedení (typ ZW) je v pﬁívodním potrubí studené vody umístûn vodní spínaã

JUNKERS

MnoÏství obûhové vody

Obrázek 9 ZS 12-1 ...

Projekãní pokyny - expanzní nádoba, PouÏití kotlÛ
Pokud ke kotli není pﬁipojen regulátor teploty místnosti
nebo spínací hodiny, pak se rozbûhne ãerpadlo
ihned, jakmile je kotel nastaven na topn˘ provoz.
S regulátorem teploty místnosti nebo spínacími hodinami bûÏí ãerpadlo kdyÏ:
• teplota místnosti je niÏ‰í neÏ teplota nastavená na
regulátoru (TR 12, TRZ 12-2, ...).
• kotel je v provozu a teplota místnosti je niÏ‰í neÏ
teplota nastavená na regulátoru (TRZ 12-2).
• kotel se nachází v provozním reÏimu útlumu a
teplota místnosti je niÏ‰í neÏ teplota útlumu (TRZ
12-2).

JUNKERS

Expanzní nádoba
Závûsn˘ kotel obsahuje expanzní nádobu s objemem
6 litrÛ a plnicím pﬁetlakem 0,75 bar, za úãelem vyrovnání tlakového nárÛstu, kter˘ vzniká zv˘‰ením
teploty v otopné soustavû.
Pﬁi teplotû otopné vody cca. 90 °C v nábûhovém
okruhu kotle se dá stanovit max. pﬁetlak soustavy
takto:
Maximální
pﬁetlak (bar)

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

MnoÏství
vody (l)

150

143

135

127

119

111

PouÏití kotlÛ NOVASTAR
Tyto kotle mohou b˘t pouÏity pro bûÏné teplovodní
topné systémy. Pﬁipojení na trubkov˘ rozvod otopné
soustavy, rozvod TV a pﬁívod plynu byl jiÏ popsán. Do
pﬁipojovacího potrubí se doporuãuje umístit uzavírací armatury, aby pﬁi opravách kotle nebylo nutno
vypou‰tût otopnou vodu z celé otopné soustavy pokud nejsou souãástí montáÏní li‰ty. Dále se doporuãuje zabudovat filtr, obzvlá‰tû pokud se jedná o montáÏ do star‰ího systému. Pﬁi pouÏití termostatick˘ch
ventilÛ na v‰ech radiátorech v systému, se doporuãuje, doplnit systém zkratovacím potrubím - bypassem (pokud je pouÏita montáÏní li‰ta, lze vyuÏít pﬁíslu‰enství ã. 687 z nabídky Junkers). Kotle jsou
vybaveny v‰emi regulaãními a zabezpeãovacími prvky.
Pulsní modulace pro vytápûní a plynulá modulace
pro ohﬁev TV (u kombinovaného provedení) se na
základû vyhodnocení údajÛ z ãidel stará o pﬁívod optimálního mnoÏství plynu do hoﬁáku. Ve spojení s prostorov˘m regulátorem teploty pro dvoubodovou
regulaci Junkers TR 12, TRZ 12-2 je pak dosaÏeno
optimální tepelné pohody, zv˘‰eného komfortu vytápûní a úspory plynu.
Otevﬁené topné systémy a samotíÏné vytápûní
Vestavba závûsného kotle je dovolena pouze do
uzavﬁen˘ch teplovodních topn˘ch systémÛ dle âSN.
Otevﬁené topné systémy se doporuãují pﬁestavût na
systémy uzavﬁené. Pﬁed instalací kotle je tﬁeba dÛkladnû propláchnout potrubní síÈ. U vytápûní s pﬁirozen˘m samotíÏn˘m obûhem je vhodné závûsn˘ kotel
pﬁipojit k potrubní síti pﬁes hydraulickou v˘hybku.
Potrubí a instalaãní pﬁíslu‰enství
PouÏití pozinkovaného instalaãního materiálu, potrubí a radiátorÛ se nedoporuãuje. Mohlo by docházet
k tvorbû plynu v topném systému.

Odtah spalin – provedení KE
Pﬁi instalování je nutno se ﬁídit normou âSN 73 4201
pro navrhování komínÛ a kouﬁovodÛ a ostatními platn˘mi pﬁedpisy. Aby se zabránilo korozi je nutné pouÏívat pouze spalinové roury z povolen˘ch materiálÛ.
U provedení AE je nutno pouÏívat originální Junkers
pﬁíslu‰enství pro odtah spalin, dbát TPG 800.01
o v˘ústûní odtahu spalin, místních hygienick˘ch pﬁedpisÛ a zejména mít umístûní odtahu spalin schválené
jiÏ stavebním povolením.
Ochrana proti zamrznutí a korozi
V pﬁípadû instalace kotle do budov, které nejsou
trvale obydleny, doporuãujeme pﬁimísit do topné vody v pﬁedepsaném pomûru prostﬁedek proti zamrznutí „Varidos 1+1” nebo „Fritherm (v˘robce Velvana)”.
PouÏité ochranné prostﬁedky proti korozi musí b˘t
schváleny firmou Junkers. Pﬁidáváním tûsnících
prostﬁedkÛ do topné vody mÛÏe podle na‰ich zku‰eností zpÛsobit problémy (usazeniny v tepelném
v˘mûníku), proto jejich pouÏití nedoporuãujeme.
·kody, vzniklé pﬁimísením neschválen˘ch protikorozních a nemrznoucích prostﬁedkÛ do topné vody, nespadají do záruãních závad.
Nábûhov˘ a zpûtn˘ okruh otopného systému
Doporuãuje se namontovat vypou‰tûcí a plnící kohout topné vody na nejniÏ‰ím místû systému tak, aby
bylo moÏno pﬁi plnûní sledovat pﬁetlak vody v systému, a aby bylo umoÏnûno provedení oboustranného proplachu potrubí pﬁi periodick˘ch kontrolách.
RovnûÏ se doporuãuje namontovat pﬁed vstupem
vratného okruhu do kotle filtr topné vody. Pﬁi závadách vznikl˘ch prÛnikem zbytkÛ ze sváﬁení ãi kalÛ
pÛvodního topení nepﬁebírá JUNKERS zodpovûdnost za ‰kody vzniklé na kotli (na ãerpadle).
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Minimální odstupy
A – 1 cm
B – 40 cm
Obrázek 10

Místo instalace
Pﬁi volbû umístûní pﬁístroje je nutno dbát Instalaãního
návodu zejména pak dbát na pﬁíslu‰né pﬁedpisy,
vyhlá‰ky a normy, platné v âR.
Kotel NOVASTAR má elektrické krytí IP X4D a je ho
proto moÏné instalovat i v zónû 2 a 3 (v prostoru s vanou nebo sprchou a um˘vacích prostorách dle âSN
33 2000-7-701). Pﬁi instalaci v uveden˘ch prostorách
musí b˘t provedena ochrana pﬁed úrazem elektrick˘m proudem podle v˘‰e uvedené normy. 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 materiály a
vestavn˘ nábytek. Pﬁi dodrÏení ostatních pokynÛ pro
zaji‰tûní údrÏby je moÏné ponechat minimální boãní
odstup pouze 1 cm.
Spalovací vzduch – provedení KE
K zábranû koroze musí b˘t spalovací vzduch prost˘
agresivních látek. Za silnû koroznû pÛsobící platí
halogenové uhlovodíky, které obsahují chlorové nebo
fluorové slouãeniny napﬁ.: rozpou‰tûdla, barvy lepidla 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
odstupy pro pﬁívod spalovacího vzduchu. V pﬁípadû,
Ïe se v místnosti instalace spoleãnû s kotlem nachází
také digestoﬁ, je nutné instalovat ventilátorov˘ modul
LSM 5. Toto je z dÛvodu blokace ventilátoru digestoﬁe, aby nedocházelo pﬁi souãasném provozu kotle
a odtahu digestoﬁe k obrácenému proudûní spalin do
místnosti vlivem vzniklého podtlaku.

JUNKERS
pomÛcky (pﬁislu‰enství ã. 1008). V pﬁípadû pouÏití
montáÏní li‰ty ã. 258, 869 nebo jejich variant, je nutno
pouÏít propojovacích kolen (pﬁislu‰enství ã. 1054) a
dál pokraãovat obvykl˘m postupem. Pro pﬁipojení
kotle s montáÏní li‰tou ã. 258 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 v pﬁípadû ZW ... kolena R1/2" pﬁíslu‰enství ã. 220 s obj. ã. 7 719 000 044. Tyto díly lze objednat z nabídky pﬁíslu‰enství Junkers. Pro instalaci nad
omítku je moÏno vyuÏít 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 lze
pouÏít pﬁíslu‰enství ã. 440/14 obj. ã. 7 719 001 284
nebo celou soupravou ã. 528/1 obj. ã. 7 719 001 279.
Teplou vodou z kotle ZW... mÛÏe b˘t zásobováno
nûkolik odbûrn˘ch míst. Pro souãasn˘ odbûr na nûkolika místech je nutné doporuãit vhodnûj‰í kombinaci plynového závûsného kotle ZS... s nepﬁímo ohﬁívan˘m zásobníkem TV.
Provoz bez nepﬁímo ohﬁívaného zásobníku TV
Pokud není ke kotli NOVASTAR v provedení ZS pﬁipojen nepﬁímo ohﬁívan˘ zásobník TV, mûly by se na v˘vody z kotle pro nábûhov˘ a zpûtn˘ okruh zásobníku
pﬁipojit záslepky nebo pﬁi montáÏi kotle na li‰tu vyuÏít
pﬁíslu‰enství ã. 304 z Junkers nabídky.
Pﬁívod plynu
Stanovte svûtlost potrubí podle Technick˘ch pravidel. Pﬁed spotﬁebiã nainstalujte plynov˘ uzavírací
kohout*) pﬁípadnû regulaãní membránov˘ ventil*).
Membránov˘ pojistn˘ ventil (15)
Tento ventil je souãástí dodávky kotle.
Hluky proudûní vody v otopném systému
Lze jim zabránit vestavbou automatického bypassu
(moÏno pouÏít pﬁíslu‰enství ã. 687 s obj. ã.
7 719 001 574, ale pouze pﬁi montáÏi kotle na li‰tu),
resp. u dvoupotrubních topení vestavbou tﬁícestného ventilu na nejvzdálenûj‰í topné tûleso. Pﬁed instalací je rovnûÏ nutné provést propláchnutí otopného
systému za úãelem odstranûní moÏn˘ch neãistot.
Upevnûní kotle
UpevÀovací ‰rouby, podloÏky a hmoÏdinky jsou pﬁibaleny v dodávce.

Pﬁipojení kotle NOVASTAR
Kotel Novastar ZS/ZW 12/18/23-1 AE/KE je moÏno
pﬁipojit bez montáÏní li‰ty na pﬁipravené v˘vody
(kulové ventily se ‰roubením) dle pﬁedinstalaãní

*instalaãní pﬁíslu‰enství
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JUNKERS

Pﬁedpisy a normy

Související normy a pﬁedpisy

Pﬁi plánování a instalaci topné soustavy je nutno dodrÏet v‰echny normy a pﬁedpisy pro zapojení plynov˘ch spotﬁebiãÛ, pitné a uÏitkové vody, elektrick˘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 specializované
firmû. Pﬁed instalací je nutné si vyÏádat souhlas
plynárenské spoleãnosti a mít pﬁíslu‰né revize.

âSN 07 0240
âSN 06 1008

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 technick˘ch hodnot.
Kotel nesmí b˘t vyuÏit jako zdroj tepla k ohﬁevu
roztokÛ jin˘ch neÏ voda nebo smûs vody a protizámrzového 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 automatika. Nesmí b˘t mûnûny a vyﬁazovány pojistné a zabezpeãovací prvky.
U kotle 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 návodu 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 nebezpeãí poÏáru nebo v˘buchu (napﬁ. lepení linolea, 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.
• Pﬁed montáÏí plynového spotﬁebiãe musí mít
uÏivatel od plynárny povolení k pﬁipojení plynového spotﬁebiãe na plynovou pﬁípojku.
• Pﬁipojení plynového spotﬁebiãe na komín, plyn a
el. síÈ smí provádût jen odbornû vy‰kolen˘ pracovník ( 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 kladeny pﬁedmûty z hoﬁlav˘ch hmot.
• Pﬁi instalaci spotﬁebiãe v koupelnû, spr‰e nebo
um˘várnû respektujte âSN 33 2000 - 7 - 701.

âSN 06 0310
âSN 06 0830
âSN 38 6441
âSN 73 4201
âSN 33 2180
âSN 38 6460

Teplovodní a parní kotle
PoÏární bezpeãnost lokálních spotﬁebiãÛ a zdrojÛ tepla.
Ústﬁední vytápûní. Projektování a montáÏ.
Zabezpeãovací zaﬁízení pro ústﬁední
vytápûní a ohﬁívání uÏitkové vody.
Odbûrní plynová zaﬁízení na svítiplyn,
na zemní plyn v budovách.
Navrhování komínÛ a kouﬁovodÛ.
Pﬁipojování elektrick˘ch pﬁístrojÛ a spotﬁebiãÛ.
Pﬁedpisy pro instalaci a rozvod propan - butanu v obytn˘ch budovách.

âSN 33 2000 - 7 - 701 Elektrická zaﬁízení
âást 7: Zaﬁízení jednoúãelová 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 elektrick˘ch zaﬁízení
Kapitola 51: V‰eobecné pﬁedpisy
âSN 32 2000 - 4 - 41 Elektrická zaﬁízení
âást 4: Bezpeãnost
Kapitola 41: Ochrana pﬁed úrazem 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 technické poÏadavky na spotﬁebiãe plynn˘ch paliv:
âSN EN 449

âSN EN 625

âSN EN 297

Spotﬁebiãe spalující zkapalnûné uhlovodíkové plyny. Spotﬁebiãe k vytápûní pro domácnost bez pﬁipojení ke
kouﬁovodu (vãetnû spotﬁebiãÛ s difúzním katalytick˘m spalováním).
Kotle pro ústﬁední vytápûní. Zvlá‰tní
poÏadavky na funkci ohﬁevu vody kombinovan˘ch kotlÛ pro domácnost o
jmenovitém tepelném pﬁíkonu nejv˘‰e 70 kW.
Kotle ústﬁedního topení na plynná
paliva. Provedení B11 a B11BS s atmosférick˘mi hoﬁáky se jmenovit˘m topn˘m pﬁíkonem nejv˘‰e 70 kW.

âSN 60335-1:1999

Bezpeãnost elektrick˘ch spotﬁebiãÛ pro domácnost a podobné úãely.
âást 1: V‰eobecné poÏadavky.

11

Projekãní pokyny pro pﬁipojení zásobníkÛ TV
Ohﬁev teplé vody u plynov˘ch závûsn˘ch kotlÛ
NOVASTAR v provedení ZS je ﬁe‰en pﬁipojením k zásobníku teplé vody s nepﬁím˘m ohﬁevem. V kotli je jiÏ
vestavûn tﬁícestn˘ ventil, kter˘ pﬁepíná mezi proudûním topné vody do otopného systému a nepﬁímo
ohﬁívaného zásobníku. Není jiÏ proto tﬁeba pﬁídavné
nabíjecí ãerpadlo zásobníku.
Pﬁi provozu s ãast˘m krátkodob˘m odbûrem mÛÏe
dojít k rozvrstvení rÛznû teplé vody v objemu zásobníku a tím sníÏení kapacity dodávky TV. Pﬁipojením
cirkulaãního potrubí s ãasovû ﬁízen˘m obûhov˘m
ãerpadlem lze toto rozvrstvení teplot redukovat. Pﬁi
pﬁipojování zásobníku na studenou a teplou vodu je
tﬁeba dodrÏet normy âSN, jakoÏ i pﬁedpisy místních
vodárensk˘ch podnikÛ. Pro zásobníky teplé vody
Junkers do obsahu 200 l je moÏno objednat pojistnou
skupinu pro studenou vodu z programu pﬁíslu‰enství.
Pﬁi v˘bûru provozního pﬁetlaku pro armatury je tﬁeba
dbát na to, Ïe maximální dovolen˘ pﬁetlak pﬁed armaturami je omezen platn˘mi normami a pﬁedpisy. U zaﬁízení vy‰‰ího pﬁetlaku je tﬁeba vestavût redukãní
ventil. Vestavba redukãního ventilu je jednoduché,
av‰ak velmi úãinné opatﬁení ke sníÏení nadmûrné
hladiny hluku. Pﬁi sníÏení prÛtoãného pﬁetlaku 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. Je nutné mít vÏdy
pﬁipojen pojistn˘ ventil, kter˘ musí b˘t konstrukãnû
schválen a nastaven tak, aby bylo zamezeno pﬁekroãení pﬁípustného provozního pﬁetlaku zásobníku
o více neÏ 10 %. Pokud klidov˘ pﬁetlak systému pﬁekraãuje 80 % aktivaãního pﬁetlaku pojistného ventilu,
musí b˘t pﬁedﬁazen redukãní ventil.
Pﬁi chybné instalaci bez pojistného ventilu dojde
k mechanickému po‰kození zásobníku pﬁetlakem.
V˘fukové potrubí pojistného ventilu nesmí b˘t uzavﬁeno a musí volnû ústit nad odvodÀovacím místem
s moÏností vizuální kontroly.
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 spojovacích závitech zásobníku. Je úãelné provést pﬁipojení pﬁes izolaãní dûlící ‰roubení, které je pro stranu
teplé vody k dodání jako pﬁíslu‰enství.
U zásobníku ST 120-1 Z, kter˘ je dodáván v sestavách s kotli Novastar je nutno namontovat vypou‰tûcí ventil (v dodávce se zásobníkem není obsaÏen).
Cirkulaãní potrubí
Vût‰ina zásobníkÛ Junkers je vybavena cirkulaãní
pﬁípojkou. Není-li cirkulaãní potrubí pﬁipojeno, je tﬁeba pﬁípoj uzavﬁít. K pﬁipojení cirkulaãního potrubí je
moÏno pouÏít pﬁíslu‰enství Zl 102/1, kter˘m se zajistí
bezproblémové pﬁipojení a správná cirkulaãní funkce
v celém objemu zásobníku TV.
Cirkulace je, s pﬁihlédnutím na ztráty ochlazováním,
pﬁípustná pouze s ãasovû a/nebo teplotnû ﬁízen˘m
obûhov˘m ãerpadlem pro teplou vodu.
Do zpûtného okruhu smûrem od zásobníku ke kotli je
vhodné nainstalovat zpûtn˘ ventil (185 viz obr. 3),
z dÛvodÛ zabránûní samotíÏné cirkulaci vody a ochlazování.
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Obrázek 11

KW:
WW:
ZL:
VSp:
RSp:

Vstup studené vody
V˘stup teplé vody
Cirkulaãní potrubí
Nábûhov˘ okruh zásobníku
Zpûtn˘ okruh zásobníku

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 uÏitkového objemu nádob rÛzn˘ch v˘robcÛ mohou vypl˘vat li‰ící se velikosti nádob. Údaje se vztahují na
teplotu vody 60 °C v zásobníku.
Typ zásobníku

Provedení
10 bar

ST 120

Pﬁetlak nádoby=
pﬁetlak studené vody

4 bar

Velikost nádoby
v litrech podle
vstupního pﬁetlaku
pojistného ventilu
6 bar 8 bar 10 bar
12

8

8

Omezení prÛtoku
K nejlep‰ímu vyuÏití kapacity zásobníku a k zamezení
pﬁedãasného promíchání vody se doporuãuje omezit
prÛtoãné mnoÏství studené vody v pﬁívodu k zásobníku.
• Pro zásobník ST 120-... = 10 l/min
• Pro zásobník ST 50/80-... = 10 l/min
Pokyny pro projektování
Plynové závûsné kotle NOVASTAR v provedení ZS lze
kombinovat jak se zásobníky firmy Junkers, tak i se
zásobníky dal‰ích v˘robcÛ. Na tuto moÏnost se informujte u zastoupení firmy Junkers v âR viz. kontakt na
zadní stranû tohoto projekãního podkladu nebo vyuÏijte projekãní podklady pro Junkers zásobníky TV.
Následnû zde pﬁedstavíme sestavu kotle ZS 23-1..
s nov˘m zásobníkem ST 120-1 Z.

Projekãní pokyny pro pﬁipojení zásobníkÛ TV
Stacionární zásobník teplé vody
ST 120-1 Z
Zásobník teplé vody Junkers ST 120-1 Z (uÏiteãn˘
objem 117 l) s bíl˘m oplá‰tûním a ‰ediv˘m víkem je
zkonstruován tak, Ïe ve‰keré pﬁípojky konãí na vrchní stranû víka. Tepelná izolace, neobsahující fluorované ani chlorované uhlovodíky, sniÏuje pohotovostní 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 1201 Z nahoru, pokud je dodrÏen doporuãen˘ 60 mm odstup mezi stûnou a zadní stranou zásobníku (viz. obr.
12) pﬁípadnû je moÏné zásobník pﬁisunout ke stûnû a
vyvést pﬁipojení dle obr. 13.

JUNKERS

Pro rychlou a z hlediska ãasu nenároãnou montáÏ je
moÏno pouÏít instalaãní sadu - pﬁíslu‰enství ã.
615/CZ nebo originální sadu ã. 778/1, která obsahuje
ohebné vlnité trubky z u‰lechtilé oceli vãetnû tepelné
izolace, ‰roubení, klapky atd. Pﬁi pouÏití tûchto instalaãních sad je nutno pﬁipojit kotel na montáÏní li‰tu
spolu s propojovacími koleny pﬁíslu‰enství ã. 1054 a
doplnit pﬁíslu‰enství ã. 432 - sifon na jímání úkapÛ.

Obrázek 13

Obrázek 12
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Konstrukãní a pﬁipojovací rozmûry
>
= 450

377
335
270

> 250
=

Kontaktní
teplomûrT
v oddûlené
jímce

205

252,5
Ponorná
jímka ãidla
NTC

505

920

Ponorná
T1 ãidla
jímka
NTC

935

Hoﬁãíková
MA
anoda

107,5

163

V SP

R SP

Nábûhov˘
R 3 /R3/4"
okruh
4
(vnûj‰í závit)

Zpûtn˘ okuh
R3/4"R 3 /4
(vnûj‰í závit)

WW

Studená voda
R3/4"
(vnej‰íRzávit)
3/

KW

Teplá
R 3 /4voda R3/4"
(vnej‰í závit)

ZL

4

Cirkulace
Rp 1Rp1"
(vnitﬁní závit)

VyprazdÀování
E
Nutno doplnit 1/2"
vypou‰tûcí ventil

540

Obrázek 14
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Projekãní pokyny pro pﬁipojení zásobníkÛ TV

JUNKERS

Kotel ZS 12-1 KE*, ZS 23-1 KE + zásobník ST 120-1 Z

Ponorná
jímka ãidla
NTC

VyprazdÀování
Nutno doplnit 1/2"
vypou‰tûcí ventil

Obrázek 15

Pﬁi tûchto rozmûrech a pﬁi montáÏi kotle na montáÏní li‰tu, je moÏné pouÏít propojovací sadu ã. 615/CZ nebo
ã. 778/1 i pro kotel Novastar ZS 12/23-1 AE/KE.
(Sada ã. 615/CZ nebo ã. 778/1 neobsahuje sifon ã. 432 a montáÏní li‰tu, na kterou se kotel Novastar po
doplnûní montáÏní li‰ty a pﬁíslu‰enství ã. 1054 pﬁipojí a následnû propojí se zásobníkem.)
Pokud se kotel Novastar bude montovat bez li‰ty - s vyuÏitím zadních pﬁím˘ch v˘vodÛ pro napojení kotle a
pﬁipojení zásobníku, je nutné v‰e pﬁipojit a propojit montáÏnû-instalatérsky, pﬁi dodrÏení obvykl˘ch pravidel,
pﬁedpisÛ a norem. V tomto pﬁípadû je pak moÏné nainstalovat kotel aÏ o 10 cm níÏe a sníÏit tak potﬁebnou
minimální v˘‰ku sestavy pod 2 m.
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Projekãní pokyny pro pﬁipojení zásobníkÛ TV, pﬁipojení regulátorÛ
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Technické údaje
Typ zásobníku
Poãet vinutí
UÏiteãn˘ objem
Objem otopné vody
Teplosmûnná plocha

ST 120-1 Z ST 120/160-1E***
7
117
3,0
0,61

7
117/152
3,0
0,61

25,1

25,1

590
1300

590
1300

1,4

1,4/2,0

1,3
1,0

1,3/1,9
1,0/1,5

l
l
m2

Max. v˘kon teplosmûnné plochy pﬁi
• tV = 90 °C a tSp = 45 °C
kW
max. trval˘ v˘kon pﬁi
l/h
• tV = 90 °C a tSp = 45 °C
UvaÏované mnoÏství cirkulaãní vody l/h
V˘konov˘ ukazatel *) pﬁi
max. v˘konu teplosmûnné plochy
NL
s otopn˘m kotlem a pﬁíslu‰. Junkers
• 23 kW
NL
• 12 kW
NL
Min. doba ohﬁevu z tk = 10 °C
Na tSP = 60 °C s tV = 85 °C pﬁi
• v˘konu 23 kW
• v˘konu 12 kW

min.
min.

25
45

25/31
45/62

UÏiteãné mnoÏství vody
(bez dobíjení )**
tSP = 60 °C a
• tZ = 45 °C

l

145

145/190

kWh/d
bar
bar

1,35
10
4

1,35/1,61
10
4

50

50/60

bílá/‰edá

bílá/‰edá

Pohotovostní spotﬁeba
energie (24 h) **
Max. provozní tlak vody
Max. provozní tlak topení
Hmotnost prázdného zásobníku
(bez obalu)
Barva

kg

V tabulce uvedené trvalé v˘kony se
vztahují na teplotu otopné vody na
vstupu 90 °C, v˘tokovou teplotu teplé vody 45 °C a pﬁítokovou teplotu
studené vody 10 °C pﬁi maximálním
nabíjecím v˘konu (v˘kon tepelného
zdroje musí b˘t tak velk˘, jako v˘kon
teplosmûnné plochy zásobníku).

*)

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. 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 zohlednûny.
***) Vhodné pro kotle ZS 23-1...

tV
tSp
tZ
tK

= teplota nábûhového okruhu zásobníku
= teplota pﬁipravované vody v zásobníku
= v˘toková teplota teplé vody
= pﬁítoková teplota studené vody
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Regulace a pﬁíslu‰enství
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Prostorové regulátory teploty
Vytápûní plynov˘m kotlem ve spojení s prostorov˘m regulátorem teploty Junkers TR12 nebo s digitálním
regulátorem TRZ 12-2 je optimalizováno a pﬁi zachování tepelné pohody se znaãnû uspoﬁí na spotﬁebû plynu
oproti soustavám bez regulátoru. Z tohoto dÛvodu se doporuãuje tyto regulátory ke kotlÛm doplnit.

Obrázek 16

Obrázek 17

TR 12

TRZ 12-2

Prostorov˘ regulátor s umístûním na stûnu, regulaãní
rozsah 5-30 °C, spínací kontakt bez potenciálu,
pﬁípojka 230 V, 50 Hz. (obj. ã. 7 719 001 861)

Prostorov˘ digitální regulátor s t˘denním programem,
regulaãní rozsah 5-39 °C, dovolenkov˘ program,
ochrana proti mrazu, kalibrace, úsporn˘ ECO provoz,
pﬁipojení 2Ïilov˘m kabelem, zatíÏitelnost kontaktÛ 2A
250 V AC, pﬁepínací beznapûÈov˘ kontakt, galvanicky
oddûlen˘, napájení - 2 alkalické baterie LR6 .
(obj. ã. 7 719 002 103)

Instalace a pﬁipojení

TRZ 12-2
ZS 23-1 KE

Obrázek 18

Obrázek 19

Místo montáÏe regulátoru musí b˘t vhodné pro regulaci celé otopné soustavy. V místnosti, kde je umístûn
regulátor – tzn. „v referenãní místnosti“ se nedoporuãuje na topn˘ch tûlûsech montovat termostatické hlavice.
Zde se pouÏívají ruãnû ovládané ventily. Jako místo montáÏe se volí vnitﬁní stûna vytápûného objektu. Dál je
nutno dbát, aby na regulátor nepÛsobil prÛvan ani tepelné záﬁení. Pod regulátorem by mûl b˘t dostatek
volného prostoru, aby k regulátoru mohl bez omezení cirkulovat vzduch referenãní místnosti (obr. 19).
Pﬁipojení regulátorÛ
Pﬁipojení regulátorÛ typové ﬁady TR/TRZ 12 se doporuãuje pro zaji‰tûní úsporného provozu kotle.
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
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Odtah spalin pro ZS/ZW 12/23-1 AE
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Obrázek 20

Obrázek 21

Odtah spalin pro kaÏdé ﬁe‰ení. S kotli Novastar nové ﬁady je najít zpÛsob odtahu spalin jednodu‰‰í. Kotel
má u osovû umístûného spalinového hrdla krycí plechy na dûlené odkouﬁení z pravé i levé strany, díky ãemuÏ
se snáze pﬁizpÛsobí kaÏdé reálné situaci. POZOR! Kotle jsou atestovány s pﬁíslu‰enstvím junkers (viz. ceník).
Obrázek 23

Obrázek 22

Odtah spalin vertikálnû (viz obr. 22 a 23) lze realizovat bez redukcí s pﬁíslu‰enstvím AZ ... do délky aÏ 4 m
v závislosti na poãtu kolen (viz ceník). V horizontálním i vertikálním odkouﬁení (dle obr. 22 - 24) platí, Ïe 90°
koleno zkrátí odtah o 0,8 m a 45°koleno o 0,4 m.
Obrázek 25

Obrázek 24
* Kóty platné pro odkouﬁení AZ... (kóty v závorce platné pro odkouﬁení ACZH...)

Odtah spalin horizontálnû (vãetnû 1 kolena) lze realizovat bez redukcí s odkouﬁením ACZH... aÏ do 3 m,
s odkouﬁením AZ... aÏ do 4 m dle poãtu kolen (viz.
ceník Junkers).
Dûlen˘m odkouﬁením (viz obr. 25) s pﬁíslu‰enstvím AZ 277 (pﬁípadnû s AZ 284) a dal‰ími lze realizovat odtahy
spalin s ∅ 80/80 v rÛzn˘ch situacích aÏ do vzdáleností 12 m. Podrobnosti jsou uvedeny v ceníku a v návodech
pro dûlené odkouﬁení.
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Pﬁipojovací pﬁíslu‰enství
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Pﬁipojovací pﬁíslu‰enství vytápûní, instalace pod omítku (pouze pro montáÏ na li‰tu)
Pﬁíslu‰enství ã.

Oznaãení
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)
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)
Pﬁíslu‰enství ã. 440/12
plynov˘ kohout R 3/4" v nároÏním provedení
s termo-pojistkou a rozetou

223/1

228

440/12
(obj. ã. 7 719 001 282)

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)

Pﬁipojovací pﬁíslu‰enství vytápûní, instalace nad omítku (pouze pro montáÏ na li‰tu ã. 258, ...)
Pﬁíslu‰enství ã. 224
2 údrÏbové kohouty R 3/4" v prÛchozím provedení

7.5144-69.1 CMC

(obj. ã. 7 719 000 048)
Pﬁíslu‰enství ã. 440/14
Plynov˘ kohout R 3/4" v pruchozím provedení s termo-pojistkou

7.5144-70.1CMC
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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

7.5144-71.1 CMC

224

(obj. ã. 7 719 001 279)

528/1

Pﬁipojovací pﬁíslu‰enství
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Sanitární pﬁipojovací pﬁíslu‰enství, instalace pod omítku
- pro kombinované provedení kotlÛ (pro montáÏ na li‰tu)
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)

Sanitární pﬁipojovací pﬁíslu‰enství, instalace nad omítku
- pro kombinované provedení kotlÛ (pro montáÏ na li‰tu)
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)

Pﬁipojovací pﬁíslu‰enství pro zásobník ST 120-... (pro montáÏ na li‰tu)
Pﬁíslu‰enství ã. 615/CZ
Sada pﬁipojení zásobníku ST 120/160-1 E, ST 120-1 Z*
V˘mûnné pﬁechodky se zpûtnou klapkou (do montáÏní li‰ty)
Ohebné trubky z u‰lechtilé oceli s tepelnou izolací
Pojistná skupina studené vody
Vhodné doplnit trycht˘ﬁov˘ sifon ã. 432
615/CZ

(obj. ã. 7 719 002 615)
Pﬁíslu‰enství ã. 618
Redukãní ventil pro vestavbu do pﬁíslu‰enství ã. 615, 677, 678, 679
s pevnû nastaven˘m prac. tlakem 4 bary
(obj. ã. 7 719 001 357)
Pﬁíslu‰enství ã. 620
Redukãní ventil pro vestavbu do pﬁíslu‰enství ã. 615, 677, 678, 679
s nastaviteln˘m pracovním tlakem

618

620

(obj. ã. 7 719 001 359)
Pﬁíslu‰enství ã. 414
Zpûtná klapka urãená k montáÏi do pﬁipojovací li‰ty na „Zpáteãku“
natápûcího okruhu zásobníku TV (ve smûru zásobník - kotel),
zabraÀuje tak samotíÏné cirkulaci a ochlazování (jiÏ obzaÏeno
v pﬁíslu‰enství ã. 615/CZ a ã. 778/1)
(obj. ã. 7 719 000 705)
Pﬁíslu‰enství ZL 102/1
Ponorná trubice pro cirkulaãní pﬁípojku u zásobníkÛ ST 50/80-5
a ST 120/160 ...

414

ZL 102/1

(obj. ã. 7 719 001 934)
Pﬁíslu‰enství ã. 429
Pojistná skupina bez redukãního ventilu (DN 15) pro tlaky v síti do
4 bar a zásobníky teplé vody s obsahem do 200 l.

429

(obj. ã. 7 719 000 758)
Pﬁíslu‰enství ã. 430
Pojistná skupina s redukãním ventilem (DN 15) pro tlaky v síti nad
4 bar a zásobníky teplé vody s obsahem do 200 l.

430

(obj. ã. 7 719 000 759)
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Pﬁíslu‰enství ã.

Oznaãení
Pﬁíslu‰enství ã. 1008
Plastov˘ pﬁedmontáÏní rám - pﬁedinstalaãní pomÛcka s moÏností
tlakové zkou‰ky systému
(pouÏívá se pﬁi montáÏi kotle Novastar bez montáÏní li‰ty).
(obj. ã. 7 719 002 369)

1008

Pﬁíslu‰enství ã. 1054
Sada propojovacích kolínek 90°pro pﬁipojení kotle Novastar
ZS/ZW..-1 .. na vertikální li‰tu ã. 869, 415, 269 a 258.

1054

(obj. ã. 7 719 002 496)
Pﬁíslu‰enství ã. 869
MontáÏní li‰ta na zemní plyn s pﬁipojovacími kulov˘mi
ventily na vodu.

869

(obj. ã. 7 719 002 091)
Pﬁíslu‰enství ã. 304
Krytky v˘vodÛ (2x) na montáÏní li‰tû pro kotle ZS ... s motorick˘m
pﬁepínacím tﬁícestn˘m ventilem pﬁi provozu bez zásobníku TV.

304

(obj. ã. 7 709 000 227)
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Internet: www.junkers.cz
E-mail: junkers.cz@bosch.com
Hot-line: 261 300 200
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Pﬁíslu‰enství ã. 778/1
Propojovací sada pro zásobník ST 120, ...
(obdobnû jako ã. 615/CZ, ale v originálním nûmeckém provedení)
Vhodné doplnit trycht˘ﬁov˘ sifon ã. 432
(obj. ã. 7 719 001 939)

