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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU. 
 
D�kujeme za Vaše rozhodnutí a výb�r za�ízení od firmy IMMERGAS, jednoho z nejv�tších 
výrobc� záv�sných a stacionárních kotl� v Itálii. Mimo�ádné zam��ení na kvalitu, zpracování, 
design, spolehlivost a bezpe�nost dává základní p�edpoklady Vaší trvalé spokojenosti. 
 
D�LEŽITÁ UPOZORN�NÍ. 
 
� Úvodem Vás žádáme o d�kladné seznámení s návodem k obsluze a k  dodržování pokyn� 

v n�m uvedených. 
� Návod je nedílnou sou�ástí výrobku a obsahuje d�ležité pokyny pro bezpe�ný a spolehlivý 

provoz kotle. Návod musí být k dispozici jak obsluze tak pracovník�m servisních organizací 
po celou dobu provozování za�ízení. 

� Kotel  je  možno  použít  výhradn�  pro  ty  ú�ely,  pro které je ur�en. 
� Po sejmutí obalu zkontrolujte kompletnost za�ízení. V p�ípad� pochybností za�ízení 

neinstalujte a obra�te se na dodavatele. 
� Nezne�iš�ujte životní prost�edí �ástmi obalu, jako jsou sá�ky z PVC, polystyren apod. Obal 

nutno zlikvidovat v souladu s p�edpisy o likvidaci odpad�. 
� Práce na vyhrazených plynových za�ízeních, mezi n�ž jsou plynové kotle za�azeny, m�že 

provád�t pouze osoba s oprávn�ním. 
� Zkontrolujte zda typ kotle odpovídá požadovanému použití 
� P�ipojení plynového spot�ebi�e musí být provedeno dle projektové dokumentace a v 

souladu s �SN EN 1775 a TPG 70401. 
� Instalace a údržba musí být provedena v souladu s platnými normami, podle pokyn� 

výrobce, odborn� vyškolenými pracovníky.  Výrobce ani prodejce neru�í za škody 
zp�sobené osobám, zví�at�m nebo v�cem zap�í�in�né neodborným zásahem do za�ízení 
nebo neodbornou instalací. 

� P�i zám�n� plynu se musí postupovat dle pokyn� výrobce. Tato zám�na se musí ozna�it 
na za�ízení a do dokumentace. 

� Pro opravy se smí použít pouze originální díly. 
� V p�ípad� vad zavin�ných neodbornou instalací, nedodržením p�edpis�, norem a návodu 

k obsluze p�i montáži a provozu, výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na n� 
záruka. 
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P�EDPISY PRO PROJEKTOVÁNÍ, INSTALACI A PROVOZ 
 
Kotel musí být instalován a provozován tak,  aby byly pln� dodrženy ustanovení norem  a 
p�edpis�,  zejména pak: 
 
�SN 06 0310:82  Úst�ední vytáp�ní. Projektování a montáž. 
�SN 06 0320:98  Oh�ívání užitkové vody. 
�SN 06 0830:96  Zabezpe�ovací za�ízení pro úst�ední vytáp�ní a oh�ev užitkové 
              k vody. 
�SN 06 1008:97  Požární bezpe�nost lokálních spot�ebních a zdroj� teplo. 
�SN 07 7401:92  Voda a pára pro tepelná a energetická za�ízení. 
�SN 33 2180:79  P�ipojování elektrických p�ístroj� a spot�ebi��. 
�SN 33 2000-1:97  Prost�edí pro elektrická za�ízení. 
�SN 33 2000-7-701:97 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
�SN EN 1775  Odb�rné plynové za�ízení na zemní plyn v budovách do 5kPa. 
TPG 70401   Umíst�ní plynových spot�ebi�� v domácnosti. 
�SN 38 6460:74/ z88 P�edpisy pro instalaci a rozvod P+B v obytných budovách. 
�SN 73 4201:88  Navrhování komín� a kou�ovod�. 
�SN 73 4210:88  Provád�ní komín� a kou�ovod�  a p�ipojování spot�ebi�� paliv. 
�SN 06 1008:97  Údaje o bezpe�nostních opat�eních, hlediska požární ochrany. 
TPG-G800 01 :96  Základní požadavky na vyúst�ní odtah� spalin od spot�ebi��  
                                            s ho�ákem  a s nuceným p�ívodem spalovacího vzduchu, nebo 
                                            nuceným odtahem. 
 
 
 
 
P�íklady stupn� ho�lavosti stavebních hmot: 

Stupe� 
ho�lavosti Stavební hmoty za�azené do stupn� ho�lavosti ( dle �SN 73 0823 ) 

A 
neho�lavé 

žula, pískovec, betony t�žké, lehké pórovité, cihly, keram.obkláda�ky,  
spec. omítkoviny ap. 

B 
nesnadno ho�lavé akumin, heraklit, lignos, izomin, itaver atd. 

C1 
t�žce ho�lavé 

d�evo listnaté, p�ekližka, siroklit, tvrzený papír, umakart, litá PES lamin. 
podlaha atd. 

C2 
st�edn� ho�lavé 

d�evot�ískové desky, solodur, korkové desky, pryžové podlahoviny, d�evo 
jehli�naté atd. 

C3 
lehce ho�lavé d�evovláknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC, IPA, atd. 
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CHARAKTERISTIKA KOTLE 
 
Použití 
� Nást�nný plynový kotel EOLO Mini  je ur�en pro vytáp�ní a oh�ev teplé užitkové vody ( 

dále TUV ) v bytech, rodinných domcích, do rekrea�ních st�edisek, provozoven apod.,  
    s tepelným výkonem :  6,5 – 23,3 kW  
Popis – vlastnosti 
� Jedná se o záv�sný kotel ur�ený pro vytáp�ní a výrobu TUV pomocí deskového 

sekundárního vým�níku. Kotle EOLO Mini byly konstruovány s cílem integrovat do jediného 
spot�ebi�e kotel i výrobu TUV  s použitím moderních zabezpe�ovacích a prvk�. 

� Kotle jsou vybaveny elektronickým zapalováním a ioniza�ní kontrolou plamene. Dále se 
kotle skládají s ho�áku, plynového ventilu, primárního tepelného vým�níku, deskového 
vým�níku pro TUV, konstruk�ní jednotky obsahující ( ventilátor odtahu spalin, trojcestný 
ventil, napoušt�cí ventil, pojiš�ovací ventil, �ídící a zabezpe�ovací elektroniky, tlakové 
expanzní nádoby, �erpadla s automatickým odvzduš�ovacím ventilem, ovládacích a 
zabezpe�ovacích prvk�. Všechny prvky jsou upevn�ny na rámu pod oplášt�ním. 

� Elektro-instalace kotle má krytí IP 44.  
� Kotle EOLO Mini jsou s kotle s uzav�enou spalovací komorou. P�ívod spalovacího vzduchu 

a odvod  spalin je vyveden mimo objekt. 
� UPOZORN	NÍ 

Kotle s uzav�enou spalovací komorou jsou vybaveny manostatem spalin, který �ídí režim 
ventilátoru spalin. Neodborný zásah do tohoto za�ízení je životu nebezpe�ný. Opravy a 
vým�nu m�že provád�t pouze kvalifikovaný pracovník p�i použití originálních dílc� a 
provedení provozní zkoušky. P�i nesprávné funkci odvodu spalin dojde k uzav�ení p�ívodu 
plynu v plynovém ventilu. Znovu uvedení kotle do provozu se provede nastavením 
p�epína�e funkcí na polohu  „RESET“ po �ekací dob� cca 5 min. Po tomto úkonu nastavte 
p�epína� zp�t na požadovanou funkci se kotel automaticky uvede do provozu.  

� Rozmíst�ní a funkce zabezpe�ovacích prvk� viz.: Obrazová p�íloha 
� Výrobky odpovídají normám EU a jsou v souladu s harmonizovanými �SN. Jsou dodávány 

s certifikátem ISO 9001 a prohlášením o shod� dle zákona �. 22/1997 Sb. Kotle jsou 
nositeli ozna�ení CE.  
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TECHNICKÁ DATA KOTLE 
 

Údaj Jednotky Typ kotle 
EOLO Mini 

Plynová �ást 
P�íkon kotle  max. �kW� 25,6 
Výkon kotle  max./min. �kW� 23,3 / 6,5 
Ú�innost �%� 91 
Max. spot�eba zemní plyn  min/max �m3/hod� 0,75 / 2,68 
Max. spot�eba P+B             min/max �kg/hod� 0,57 / 1,99  
Hl.trysky – zemní plyn / propan-butan �mm� 1,35 / 0,80 

Elektroinstalace 
Nap�tí / frekvence �V/Hz� 230 / 50 
P�íkon �kW� 0,140 
Stupe� krytí - IP 44 

Topení 
Max. tlak v topném systému �kPa� 300 
Min/Max. teplota v topném systému �°C� 42/90 
Objem uzav�ené tl.expanzní nádoby �litry� 6 

P�íprava TUV 
Max./Min. tlak v systému TUV �kPa� 1000/26 
Min/Max. teplota v systému TUV �°C� 35/65 
Množství TUV p�i � t = 30°C �litry/min� 11,4 

P�ipojení 
Odvod spalin Zp�sob Mimo objekt 
� odvodu spalin �mm� 60 
� p�ívodu spal. Vzduchu �mm� 100 
P�ipojení topné vody �G� 3/4“ 
P�ipojení TUV �G� 1/2“ 
P�ipojení plyn �G� 1/2“ 

Rozm�ry, hmotnost, ostatní 
Rozm�r  V × Š × H �mm� 793×450×250 
Hmotnost bez vody �kg� 34 
Hmotnost v�etn� vody �kg� 38 
Hlu�nost �dB� 44 
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INSTALACE KOTLE 
 
Montážní práce 
� Instalaci kotle smí provád�t pouze organizace s platným oprávn�ním od výrobce. 
� Uvedení do provozu firmou VIPS gas s.r.o. Liberec nebo pov��eným zástupcem je základní 

podmínkou uplatn�ní bezplatné opravy a vým�ny dílc� v záru�ní dob�. 
� Obracejte se výhradn� na pov��ené zástupce, nebo�  tato st�ediska mají originální 

náhradní dílce a proškolený personál. 
 
Umíst�ní   
� Kotel nutno umístit dle schváleného projektu p�i dodržení všech platných p�edpis�. 
� Místnost, v níž je umíst�n kotel, musí odpovídat podmínkám prost�edí oby�ejnému 

základnímu dle �SN 33 0300. 
� Plynový spot�ebi� je nutné umístit tak, aby byl p�ipevn�n na neho�lavém podkladu, 

p�esahujícím obrys nejmén� 200 mm na všech stranách. 
� Umíst�ní za�ízení s elektrickým vybavením v koupelnách, prádelnách a obdobných 

prostorách se �ídí samostatnými p�edpisy.  
� Odkou�ení a p�ívod vzduchu musí být sestaven s originálních díl� a proveden dle návodu. 

Pro umíst�ní spot�ebi�� s uzav�enou spalovací komorou platí : �SN EN 1775 a  
TPG 70401. 

� V p�ípad� použití propanových, butanových nebo propanbutanových lahví je nutno dodržet 
ustanovení �SN 38 6460.  

 
P�ipojení 
� P�ipojení plynového spot�ebi�e na plyn a elektrickou sí� smí provád�t jen odborný 

instala�ní závod. 
� Za správnou instalaci p�ívodu vzduchu a odvodu spalin ru�í odborná instala�ní firma.  Pro 

umíst�ní odkou�ení na venkovní fasád� objektu platí : TPG-G800 01 :96 Základní 
požadavky na vyúst�ní odtah� spalin od spot�ebi�� s ho�ákem  a s nuceným p�ívodem 
spalovacího vzduchu, nebo nuceným odtahem. 

� Plynové spot�ebi�e se mohou p�ipojovat pouze na domovní plynovody na kterých byla 
provedena výchozí nebo provozní revize a p�ipojení bylo schválené organizací dodávající 
topný plyn. 

� P�ipojení kotle na elektrickou sí� se provádí p�es zásuvku, která svým provedením a 
umíst�ním odpovídá platným p�edpis�m. Vzdálenost zásuvky od kotle max. 1 metr. 

� Všechny    výrobky   s   p�ídavným,  nebo  volitelným   p�íslušenstvím    se   mohou  
používat  pouze  v originálním provedení. 



 7

ZÁSADY PRO P�IPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM. 
Pro bezporuchový provoz, snadnou obsluhu, údržbu a opravy nutno dodržet : 
1. Na topný systém p�ed kotel osadit uzavírací armatury ( výstup i vstup ). 
2. Na zp�tném potrubí p�ed kotlem osadit vhodný filtr. Na vstupní stran� filtru osadit 

uzavírací armaturu pro snadné �išt�ní bez vypoušt�ní systému. 
3. Po ukon�ení montážních prací na topném systému se musí celý dokonale propláchnout 

Zvýšenou pozornost v�novat starším systém�m. 
4. Kotel a topný systém musí být napln�n �istou nejlépe m�kkou vodou. (tvrdost vody by 

nem�la p�esáhnout 25 °F * 
* V následující tabulce jsou vztahy mezi používanými jednotkami pro ozna�ování Tvrdosti vody. 

1o dH = n�mecký stupe� 
1o F = francouzský stupe� 

Meze tvrdosti vody 

 
 

 

5. Vstup TUV do kotle opat�it uzáv�rem. 
6. Vstup plynu do kotle opat�it uzáv�rem. 
7. Kotel musí být umíst�n tak, aby bylo možno provád�t kontrolu, údržbu a p�ípadné 

opravy. Minimální volný prostor po bocích kotle 200 mm, nad kotlem 500 mm a p�ed 
kotlem 1000 mm. 

Dodržení t�chto zásad a písemný doklad o provedení pro	išt�ní a zkoušek t�snosti 
topného systému je podmínkou pro poskytnutí záruky na kotel ! 
Bezpe�nost 
� Pokud hrozí nebezpe�í p�echodného výskytu ho�lavých plyn� nebo par v prostoru kde je 

umíst�n kotel (nap�. lepení linolea, PVC a pod.) musí být plynový spot�ebi� v�as p�ed 
vznikem nebezpe�í  požáru nebo výbuchu vy�azen z provozu. 

� Na plynový spot�ebi� a do jeho okolí nesm�jí být kladeny p�edm�ty z ho�lavých hmot ( min. 
vzdálenost spot�ebi�e od ho�lavých hmot je 200 mm ) 

� Nejmenší p�ípustná vzdálenost vn�jších obrys� kotle a kou�ovod� od hmot stupn� 
ho�lavosti : A  - 0     mm 
                            B; C1; C2 - 200 mm 
                            C3  - 400 mm 

 

1 mmol/l = 5,6o dH 1o dH = 0,18 mmol/l 

1 mmol/l = 10o F 1o F = 0,1 mmol/l 

1o dH = 1,7o F 1o F = 0,56o dH 

Pitná voda mmol/l odH oF 
velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51 
tvrdá 2,51 - 3,75 14,01 - 21 25,01 - 37,5 
st�edn� tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 - 14 12,51 - 25 
m�kká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5 
velmi m�kká < 0,5 < 2,8 < 5 
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PROVOZ KOTLE 
 
Provozní p�edpis 
� Kotel smí obsluhovat pouze dosp�lá osoba seznámená s jeho funkcí a ovládáním. 

Seznámení s obsluhou je povinen prokazateln� provést mechanik p�i prvním uvedení kotle 
do provozu. 

� Kotel lze provozovat za podmínek uvedených v tomto návodu. 
 
První uvedení do provozu 
� P�ed uvedením do provozu je nutné zkontrolovat : 

1/ Kompletnost, napln�ní, natlakování a odvzdušn�ní topného systému 
2/ Kompletnost p�ipojení systému TUV  
3/ Vstupní tlak plynu 
4/ T�snost plyn cesty od uzáv�ru p�ed spot�ebi�em až po ho�ák 
5/ Odtah spalin 
6/ Otev�ení uzavíracích armatur 
7/ Nastavení voli�� teploty a zabezpe�ovacích prvk� 
8/ P�ipojení k elektrické síti 
9/ Stav �erpadla ( ru�n� proto�it ) 
 

� Takto odzkoušený a zkontrolovaný kotel lze uvést do provozu dle postupu : 
1/ Zapn�te hlavní p�epína� do polohy TUV nebo TUV + Topení 
2/ Zkontrolujte nastavení min. ; max. a topného výkonu kotle s požadavky 

v projektové  dokumentaci a prove
te p�ípadnou úpravu nastavení dle údaj� 
uvedených v kapitole “Se�izování - p�estavba”. 

� Takto p�ipravený kotel pracuje automaticky. 
 
Poznámka :  Ovládání kotle m�že být �ízeno kotl.voli�em teploty, prostorovým termostatem,  
nebo jiným za�ízením dle pot�eb uživatele, specifikovaným v projektové dokumentaci. 
Upozorn�ní. 
Výrobce doporu�uje zajistit 1x ro�n� údržbu a 1x za dva roky p�ezkoušení spalování kotle. 
Smlouvy o této �innosti doporu�ujeme sepsat p�i uvád�ní kotle do provozu. 
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POKYNY PRO OBSLUHU 
Zapnutí kotle 
� P�esv�d�it se zda v top.systému je p�edepsaný tlak vody ( 80 – 120 kPa ) 
� P�esv�d�it se zda je kotel p�ipojen k el. síti 
� P�ekontrolovat nastavení prostorového nebo jiného �ídícího termostatu 
� Zapnout hlavní vypína� do polohy TUV nebo TUV + Topení 
� Kotel se zapálí a pracuje automaticky 
 
Vypnutí kotle – krátkodobé 
� P�epnutí hlavního vypína� do polohy  „0“ 
� V zimním období se doporu�uje snížit teplotu na prostorovém termostatu na 5°C což zajistí 

kotel a topný systém proti zamrznutí. 
 
Vypnutí kotle – dlouhodobé 
� Odpojit kotel od el.sít� 
� Uzav�ít uzáv�r plynu p�ed spot�ebi�em 
 
Obsluha kotle sleduje p�edevším 
� Tlak vody v topném systému 
� Odvzdušn�ní systému 
� �istotu filtru 
� Odblokuje p�ípadné poruchy vzniklé výpadkem dodávky plynu  nebo p�eh�átím topného 

systému. (poloha „Reset“) 
UPOZORN	NÍ : Jednorázové odblokování pojistky není p�edm�tem záru�ní opravy. 
P�i �astém opakovaní t�chto poruch nutno pozvat servisního pracovníka, který zjistí p�í�inu 
a odstraní ji. 

� P�i delší odstávce kotle ru�n� proto�í �erpadlo p�ed zapnutím. Viz.: Obrazová �ást. 
 
OSTATNÍ ÚKONY  
– jako 	išt�ní, se�izování, opravy m
že provád�t pouze oprávn�ná organizace. 
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SE�ÍZENÍ VÝKONU  
 
Se�ízení minimálního výkonu kotle. (Viz.: obrázek) 
Regulace minimálního výkonu se provádí šroubem (2) na plynovém ventilu p�i vypnutém 
p�ívodu k modula�ní cívce (sta�í odpojit konektor „faston“). Minimální výkon zvýšíte otá�ením 
šroubu ve sm�ru hodinových ru�i�ek, snížíte otá�ením proti sm�ru hodinových ru�i�ek. Po 
se�ízení p�ipojte znovu p�ívod k modula�ní cívce. Minimální tlak nesmí být nižší než je 
uvedeno v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle. 
Se�ízení maximálního – jmenovitého výkonu kotle. (Viz.: obrázek) 
Pozn.: Provést až po nastavení minimálního tlaku. Knoflík voli�e TUV nastavit do polohy 
maximálního výkonu. Prov��te že kotel pracuje v režimu TUV. Pomocí šroubu (3) se�i
te 
jmenovitý výkon dle maximální hodnoty uvedené v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle. 
Se�ízení se provádí p�i maximálním otev�ení kohoutku TUV. Otá�ením šroubu ve sm�ru 
hodinových ru�i�ek tepelný výkon stoupá, otá�ením proti sm�ru klesá. 
Se�ízení požadovaného – topného výkonu kotle (Viz.: obrázek) 
Se�ízení topného výkonu (pro vytáp�ní) se provádí pomocí trimru (viz. obrázek trimr 
regulace topného výkonu)  na elektronické �ídící desce následujícím zp�sobem: 
� Uzav�ít kohoutek TUV a nastavit hlavní vypína� do polohy TUV + Topení 
� P�ipojit manometr na kontrolní vývod (4) výstupu plynového ventilu 
� Voli� teploty Topení nastavit na maximum 
� Provést vlastní se�ízení pomocí trimru (viz. obrázek trimr regulace topného výkonu)  na 

elektronické �ídící desce dle hodnot uvedených v tabulce hodnot pro nastavení výkonu 
kotle. 

Nastavení stupn� pomalého zapalování 
� Nastavení stupn� pomalého zapalování se provede pomocí trimru (viz. obrázek trimr 

zapalovacího výkonu) na elektronické �ídící desce     
 
P�ESTAVBA KOTLE NA JINÝ DRUH PLYNU    
Postup p�i zám�n� druhu plynu : 
� Zam�nit trysky hlavního ho�áku (viz.: Tabulka pr�m�r� trysek) 
� Zam�nit polohu p�epína�e na elektronické desce na p�íslušný plyn 
� Provést se�ízení minimálního – maximálního – topného výkonu dle postupu popsaného 

v p�edchozí kapitole. Nastavit stupe� pomalého zapalování. 
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PLYNOVÝ VENTIL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
1  -  Cívka ( modula	ní )       
2  -  Šroub k regulaci minimálního výkonu    
3  -  Šroub k regulaci maximálního výkonu    
4  -  Tlakový vývod na výstupu plynového ventilu    
5  -  Tlakový vývod na vstupu plynového ventilu    
6  -  Ochranná krytka       
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TABULKA PRO SE�ÍZENÍ KOTLE   „EOLO Mini“ 
 

 Zemní plyn  Butan (G 30) Propan (G 31) 
Jmenovitý Tlak na Spot�eba Tlak na Spot�eba Tlak na Spot�eba 

KW mm H2O m3 / hod mm H2O kg / hod mm H2O kg / hod 
6,5 12,5 0,75 24,5 0,56 35,0 0,55 
7 14,5 0,80 30,0 0,60 40,0 0,59 
8 18,5 0,92 41,0 0,69 52,5 0,68 
9 21,5 1,30 52,0 0,77 65,0 0,76 
10 26,0 1,15 64,0 0,86 78,0 0,84 
11 32,0 1,26 76,0 0,94 93,0 0,93 
12 37,0 1,38 88,0 1,03 108,5 1,01 
13 42,0 1,49 101,5 1,11 124,5 1,10 
14 47,5 1,61 116 1,20 140 1,18 
15 53,5 1,72 130,5 1,28 156,5 1,27 
16 59,5 1,84 145 1,37 174 1,35 
17 66,0 1,95 160 1,46 193 1,44 
18 72,5 2,07 176,5 1,54 212 1,52 
19 79,5 2,18 193,5 1,63 233,5 1,60 
20 87,0 2,30 210 1,71 256 1,69 
21 94,5 2,41 228 1,80 279,5 1,77 
22 103 2,52 247,5 1,88 305 1,86 
23 111,5 2,64 268,5 1,97 334 1,94 

23,3 114,5 2,67 275 2,00 343,8 1,97 
 

Tabulka pr�m�ru trysek pro typ plynu 

 

Typ plynu Výkon Tlak na tryskách ho�áku v kPa 
Trysky ho�áku 

pr
m�r 

 kW Min Max Mm 

Zemní plyn      G 20 23,3 0,125 1,145 1,35 

Butan G 30 23,3 0,245 2,750 0,80 

Propan           G 31 23,3 0,350 3,438 0,80 
 

Propojení na elektrické ovládací desce 
Met - zemní plyn    GPL - Propan - Butan 
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ROZM�RY KOTLE EOLO Mini 
 

 
                   Legenda : 

                                                  G     plyn 1/2“ 
                                                  R     zpáte	ka do kotle 3/4“ 
                                                  M    výstup do topného systému 3/4“ 
                                                  E    studená voda - pln�ní kotle 1/2“ 
                                                  U     výstup teplé TUV 1/2“ 
                                                  V     p�ívod el. proudu 
 

 
 
 

 
OVLÁDACÍ PANEL 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda : 
1   - teplom�r a nanometr kotle   4   - hlavní p�epína	 
2   - kontrolka zapálení    5   - voli	 teploty TUV 
3   - kontrolka zablokování kotle                   6   - voli	 teploty topného okruhu 
 

Tabulka signalizace stavu kolte a základních poruch  
Signalizace Žlutá dioda (2) �ervená dioda (3) 

Ho�ák v provozu svítí zhasnuto 
Zablokované zapalování zhasnuto svítí 
Zablokování – p�eh�átí kotle zhasnuto bliká 
Zablokování – manostat spalin bliká                          sou�asn�                            bliká 
Porucha NTC sondy bliká zhasnuto 
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ROZMÍST�NÍ HLAVNÍCH PRVK� KOTLE  EOLO Mini 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda :  
1 Sondy pro m��ení emisí    15 Odvzduš�ovací ventil 
2 Ventilátor      16 �erpadlo 
3 Limitní a regula	ní NTC sonda   17 Tepelný vým�ník TUV 
4 T�ícestný ventil     18 Pojiš�ovací ventil 300 kPa 
5 Plynový ventil     19 Vypoušt�cí kohout 
6 Napoušt�cí kohout    20 Digesto� 
7 Sonda p�etlaku spalin     21 Primární tepelný vým�ník 
8 Sonda podtlaku spalin    22 Ioniza	ní elektroda zapálení (kontrolní) 
9  Tlakový spína	 ventilátoru   23 Ho�ák 
10 Uzav�ená komora    G  P�ívod plynu 
11 Havarijní termostat     U Výstup TUV 
12 Expanzní nádoba    E P�ívod studené vody 
12  Uzav�ená spalovací komora   R Zpáte	ka topného systému 
14 Sonda teplom�ru    M Výstup do topného systému 
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FUNK�NÍ SCHÉMA KOTLE  EOLO Mini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda : 
1 Napoušt�cí kohout 13 Havarijní termostat 
2 Mikrospína	 TUV 14 Expanzní nádoba 
3 Plynový ventil 15 Automatický odvzduš�ovací ventil 
4 T�ícestný ventil 16 �erpadlo 
5 NTC sonda regula	ní a limitní 17          Omezova	 pr
toku 
6 Tepelný vým�ník TUV 18 Vypoušt�cí kohout 
7 Ho�ák 19 Pojiš�ovací ventil 300 kPa 
8 Primární tepelný vým�ník G P�ívod plynu 
9 Uzav�ená komora U Výstup TUV 
10 Ventilátor odtahu spalin E P�ívod TUV 
11 Spína	 odtahu spalin R Zpáte	ka topného systému 
12 Digesto� M Výstup do topného systému 
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OB�HOVÉ �ERPADLO 
 
Charakteristika �erpadla       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Výkon l / hod 
 
A K�ivka využitelného výtlaku �erpadla p�i 3. rychlosti  
B K�ivka využitelného výtlaku �erpadla p�i 2. rychlosti 
C K�ivka využitelného výtlaku �erpadla p�i 3. rychlosti + By - Pass 
D K�ivka využitelného výtlaku �erpadla p�i 2. rychlosti + By - Pass 
 
Kotle EOLO Mini jsou vybaveny zabudovaným �erpadlem s elektrickým regulátorem rychlosti 
s t�emi polohami. 
S �erpadlem nastaveným na první rychlostní stupe� kotel nepracuje. 
Rychlost �erpadla ur�í projektant na základ� výpo�tu. 
�erpadlo je vybaveno rozb�hovým kondenzátorem. H�ídel motoru a její uložení jsou vyrobeny 
z velmi tvrdé keramiky, která zaru�uje jejich nem�nnost a nehlu�nost. 
 
Ru�ní protá�ení �erpadla 
V p�ípad� delší odstávky kotle, 
nebo p�ed prvním spušt�ním.          

 
 
 
 

Vý
tla

k m
 H

2O
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ EOLO Mini 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda : 
E1-E2 zapalovací elektrody MV ventilátor 
E3 kontrolní  (ioniza	ní) elektroda NM sonda NTC výstupu 
JP1 voli	 plynu OP  	asový programátor (volitelné) 
JP2 voli	 teploty TUV P1 klema prostorového termostatu 
JP3 voli	 topné funkce SS mikrospína	 TUV 
LD1 kontrolní dioda plamene SV mikrospína	 odvodu spalin 
LD2 signaliza	ní dioda poruch TA prostorový termostat (volitelný) 
MOD modula	ní cívka TS havarijní termostat 
MP ob�hové 	erpadlo V/G plynový ventil 
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