
Závesné kondenzačné kotly, 
s programovateľným izbovým termostatom WiFi.

Plynulá modulácia, nastaviteľný výkon, 
uzatvorená spaľovacia komora, nútený odťah spalín

Návod na použitie a inštaláciu

Zen 24   -   REB-KBI2424FF
Zen 29   -   REB-KBI2929FF
Zen 34   -   REB-KBI3535FF

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

PUSH

Inštalatér je zodpovedný 
za správnu inštaláciu výrobku, 
v súlade s platnými predpismi 
a pokynmi poskytnutými výrobcom.
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Kombinované plynové kotly Rinnai sú certifi kované CE 
podľa nariadenia 2016/426 / EÚ a smernice 2014/53 / EÚ.

Zen 24 - REB-KBI2424FF
Zen 29 - REB-KBI2929FF
Zen 34 - REBKBI3535FF



Spoločnosť Rinnai, ktorá sa neustále snaží vylepšovať výrobky, si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho 
upozornenia zmeniť údaje a informácie uvedené v tejto dokumentácii.
Od okamihu, keď bola táto príručka vytlačená a priložená k produktu, do okamihu, keď je produkt zakúpený a 
nainštalovaný, pokyny a varovania, ktoré sú v ňom obsiahnuté, mohli prejsť významnými zmenami alebo úpravami: vo 
vašom záujme a z dôvodu vašej ochrany odporúčame dodržiavať pokyny a upozornenia uvedené v najnovšej verzii, 
ktorá je k dispozícii na internetových stránkach Rinnai (www.rinnai.sk).
Spoločnosť TRJ s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z chýb tlače alebo prepisu a vyhradzuje si právo 
bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať a upravovať akékoľvek technické a obchodné údaje.
Vážený zákazník, blahoželáme Vám k výberu výrobku Rinnai vysokej kvality, ktorý je schopný zabezpečovať Vám 
dlhodobo pohodlie a bezpečnosť. Ako zákazník Rinnai sa môžete vždy spoľahnúť na náš kvalifi kovaný servis, ktorého 
cieľom je zaručiť Vám čo najefektívnejší chod Vami zakúpeného spotrebiča.
Nasledujúce stránky sú veľmi dôležité a obsahujú užitočné pokyny a informácie týkajúce sa správneho používania 
vášho spotrebiča.
Obráťte sa čo najskôr na servisné centrum Rinnai vo vašom okolí, aby ste si zabezpečili odborné uvedenie zariadenia 
do prevádzky a kontrolu správnosti jeho inštalácie: servisný technik vykoná potrebné nastavenia kotla, potvrdí záručný 
list a zároveň Vám ukáže, ako sa má výrobok správne používať.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Spotrebiče Rinnai sú chránené balením vhodným na prepravu. Spotrebiče musia byť skladované v suchých priestoroch, 
chránených pred poveternostnými vplyvmi až do okamihu ich inštalácie.

Tento návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a musí byť odovzdaný novému užívateľovi aj v prípade 
prevodu vlastníctva. Návod sa musí uchovávať na bezpečnom mieste a užívateľ sa s ním musí dôkladne oboznámiť, 
pretože všetky upozornenia a varovania obsahujú dôležité bezpečnostné pokyny pre inštaláciu, používanie a údržbu.

Táto príručka obsahuje technické pokyny týkajúce sa inštalácie kotlov Rinnai: pokiaľ ide o otázky súvisiace s inštaláciou, 
je potrebné rešpektovať požiadavky technických noriem a dodržiavať platné zákony a príslušné právne predpisy.

V zmysle platnej legislatívy musia vykurovacie systémy navrhovať kvalifi kovaní technici. Inštalácia a údržba musia 
byť vykonávané v súlade s platnými predpismi a normami, podľa pokynov výrobcu a len oprávnenými osobami resp. 
kvalifi kovaným personálom.

Nesprávna inštalácia alebo použitie spotrebiča (vrátane príslušenstva alebo komponentov) môže spôsobiť 
nepredvídateľné problémy vo vzťahu k ľuďom, zvieratám alebo veciam. 

Výrobok musí byť použitý výhradne na účel, na ktorý bol výrobcom určený. Akékoľvek iné použitie sa bude považovať 
za nesprávne a preto potenciálne nebezpečné.

Výrobca je vylúčený z akejkoľvek zmluvnej alebo mimozmluvnej zodpovednosti za akékoľvek škody spôsobené pri 
nesprávnej inštalácii, prevádzke alebo údržbe z dôvodu nedodržania platnej technickej legislatívy, predpisov alebo 
pokynov obsiahnutých v tomto návode: záruka na výrobok sa preto považuje za neplatnú.

Používateľ nesmie inštalovať ani nastavovať spotrebič akýmkoľvek spôsobom, ktorý vyžaduje odstránenie predného 
krytu jednotky. Odstránenie predného krytu jednotky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

DÔLEŽITÉ

V zmysle platnej legislatívy sú vykurovacie systémy predmetom pravidelnej údržby a pravidelnej previerky energetickej 
efektívnosti. Aby boli splnené tieto povinnosti, odporúčame Vám obrátiť sa na autorizované servisné centrá Rinnai. 

Likvidácia použitých výrobkov a ich súčastí: Tento symbol uvedený na produkte alebo 
v sprievodných dokumentoch znamená, že v zmysle zákonov a miestnych nariadení, nesmie 
byť výrobok alebo jeho jednotlivé súčasti pridaný do bežného komunálneho odpadu a musí byť 
likvidovaný oddelene. Keď sa výrobku skončí životnosť, pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu 
odovzdajte tento výrobok na vhodnom zbernom mieste. Správna likvidácia tohto produktu pomáha 
zachovávať cenné prírodné zdroje a je zárukou ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Pre ďalšie informácie o ustanoveniach, ktoré legislatívne upravujú inštaláciu plynových kotlov alebo pre získanie 
kontaktu najbližšieho autorizovaného servisného centra Rinnai, sa obráťte na:

TRJ s.r.o.
Jána Psotného 2225
911 05   TRENČÍN
Mob.:  0905 153 360   E-mail: trj@trj.sk
           0918 686 884  Web: www.rinnai.sk 
Tel.:     032 658 6565



Vážený Zákazník,
ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok Rinnai.
PREDMET ZÁRUKY
Táto záruka je poskytovaná fi rmou TRJ s.r.o.  na výrobky značky  Rinnai tak, ako je špecifi kovaná v nasledovnom odstavci „rozsah záruky“, a to prostredníctvom 
autorizovaných servisných technikov Rinnai, resp. servisných centier Rinnai na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

ROZSAH ZÁRUKY
Rinnai ručí za dobrú kvalitu materiálov a dôsledné dodržanie výrobných postupov. 
Záruka fi rmy TRJ s.r.o. na spotrebiče Rinnai pokrýva náklady na vymenené náhradné diely a na prácu spojenú s vykonaním opravy poruchy, ktorá sa prejavila 
počas záručnej doby.
Záruka nezahŕňa čistenie, pravidelnú údržbu kotla, ohrievača alebo jeho bežné opotrebenie: zásahy tohto typu sú vykonávané na požiadanie a náklady 
užívateľa. Skôr než zavoláte servisného technika, skontrolujte si podľa tabuľky na str.24-26, či nie je možné vyriešiť problém bez nutnosti jeho zásahu.

PLATNOSŤ
Pre uplatnenie záruky na produkty Rinnai je potrebné mať uschovanú bežnú dokumentáciu - doklad o kúpe, vyplnený a podpísaný záručný list.
Záruka na plynové spotrebiče Rinnai je 2 roky*. Platnosť záruky začína plynúť od dátumu uvedenia do prevádzky autorizovaným servisným technikom Rinnai, 
resp. od dátumu kúpy výrobku. 
a) Dátum uvedenia do prevádzky je uvedený na záručnom liste, z ktorého ústrižok musí myť zaslaný na adresu TRJ s.r.o najneskôr do 14 dní od uvedenia do 
prevádzky. V opačnom prípade platia ustanovenia bodu b).
b) Akt kúpy je potvrdený výhradne bločkom z registračnej pokladne alebo faktúrou. V prípade chýbajúceho dokladu je podľa výrobného čísla výrobku možné 
zistiť mesiac a rok výroby; záruka bude dohodou platiť od tohto dátumu.
Pozor! Uvedením do prevádzky sa rozumie  kontrola správnosti inštalácie a dobrého chodu výrobku: nepredpokladajú sa zásahy do vykurovacieho rozvodu, 
zmeny elektrického zapojenia, ukončenie prác s dopojením a pod. 

AKTIVÁCIA
Pre uplatnenie záruky na produkty Rinnai je potrebné mať uschovanú bežnú dokumentáciu - doklad o kúpe, vyplnený a podpísaný záručný list.
Pre aktiváciu záruky fi rmy Rinnai je potrebné vykonať uvedenie zariadenia do prevádzky autorizovaným servisným technikom. 
Kontakt na najbližšieho atorizovaného sevisného technika Rinnai, resp. servisné centrum Rinnai je možné získať na internetových stránkach www.rinnai.sk, 
alebo na tel. čísle 0905 153 360, 0918 686 884.
Autorizovaný servisný technik Rinnai vykoná kontrolu, vyplní a odošle záručný list - formulár o aktivácii záruky.
POZOR – Požiadavka na uvedenie do prevádzky musí byť urobená do 10 dní od namontovania (vykonaného inštalatérom) a najneskôr do 6 mesiacov od 
dátumu zakúpenia spotrebiča a do troch rokov od dátumu výroby výrobku (a/alebo za podmienky, že výrobok nebol v chode viac ako 50 hodín)

SPÔSOB UPLATNENIA ZÁRUKY
Predložením záručného listu a dokladu o kúpe (daňový doklad o zaplatení alebo faktúra) autorizovanému servisnému technikovi Rinnai je umožnené Užívateľovi 
čerpať bezplatné služby, ktoré zahŕňa záruka.
Autorizovaný servisný technik zasiahne v primeranom čase od zavolania Užívateľa, v závislosti od závažnosti poruchy a po posúdení objektívnej  priority 
servisného zásahu. Oznámenie vady musí byť urobené maximálne do piatich dní od jej zistenia. 
Vymenený materiál v záručnej dobe je výhradným vlastníctvom fi rmy TRJ s.r.o. a musí byť vrátený bez ďalšieho poškodenia (pod rizikom straty záruky) spolu 
s príslušnými riadne vyplnenými formulármi zo strany autorizovaného servisného technika Rinnai.
Po uplynutí záruky je technický servis vykonávaný na ťarchu Zákazníka, ktorý platí za náhradné diely, prácu i cestovné. 

VÝNIMKY
Záruka je neplatná a nezahŕňa škody a vady výrobku Rinnai spôsobené:
• prepravou, resp. nedbalým uskladnením výrobku
• nerešpektovaním zásad inštalácie podľa platných noriem alebo nedodržiavaním pokynov a upozornení uvedených v užívateľskej príručke
• nevykonanou alebo nesprávnou údržbou, použitím neoriginálnych náhradných dielov, poškodením alebo neoprávneným zásahom osobami, ktoré nepatria 

do autorizovanej servisnej siete Rinnai
• ak bol spotrebič nejakým spôsobom modifi kovaný alebo bolo zasahované do jeho konštrukcie
• napojením na elektrické rozvody, rozvody vody, plynu alebo komíny, ktoré nevyhovujú platným normám; ako aj inštaláciou na nevhodné miesto 

alebo nevhodným upevnením na podporné konštrukcie
• zlou kvalitou paliva, z dôvodu poškodenia ohňom (prehorenie), prepätím alebo podpätím, či z iných podobných príčin
• použitím dielov, komínov alebo teplonosných tekutín, ktoré nie sú vhodné pre nainštalovaný typ výrobku alebo ktoré neboli povolené výrobcom Rinnai; ako 

i prevádzka bez teplonosných tekutín alebo prívodnej vody, nerešpektovaním hodnoty tlaku vody podľa technickej dokumentácie dodanej s výrobkom
• atmosférickými vplyvmi odlišnými od popísaných v návode na použitie; prírodnými kalamitami (atmosférickými alebo seizmickými); požiarom, krádežou, 

vandalizmom
• inštaláciou v nevhodnom prostredí (vonkajšom alebo vnútornom); poškodením mrazom
• umiestnením na stavbe v nechránenom prostredí, prípadne bez vypustenia systému i pri príliš skorej inštalácii
• je používaná zmäkčená voda s menej ako 4 °dH (4 stupne nemecké)
• tvorbou vodného kameňa a iných nánosov spôsobených nečistotami obsiahnutými v napájacej vode, nevykonaným prečistením rozvodov; škody spôsobené 

koróziou rozvodov
• škody spôsobené agresívnymi chemickými látkami obsiahnutými vo vzduchu v okolí ohrievača
• núteným alebo na dlhší čas prerušenou prevádzkou kotlov Rinnai
• chýbajúce alebo nevhodné pripojenie poistných ventilov
• škody zapríčinené vytopením po roztrhnutí potrubia, alebo ostatné škody voči tretím osobám alebo majetku všeobecne.

Rinnai ani dodávateľ na trh nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za škody spôsobené priamo alebo nepriamo následne poruchou prístroja zákazníkovi alebo 
tretím stranám. Rinnai nezodpovedá za škody na veciach alebo osobách spôsobené zvláštnymi, náhodnými, priamymi lebo nepriamymi príčinami. 

* sú vylúčené výrobky Rinnai určené pre profesionálne využitie (používané fi rmou/živnostníkom), kde záruka je 1 rok.

ZÁRUKA
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1. POKYNY PRE OBSLUHU

Nasledovné kapitoly obsahujú pokyny pre správne používanie výrobku.
Sú určené pre konečného užívateľa a kvalifi kovaný technický personál.



8

1.1 VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

Blahoželáme vám k zakúpeniu plynového kondenzačného kotla Rinnai, s regulovateľným výkonom (RANGE 
RATED), uzavretou komorou a núteným odťahom spalín, s elektronickou reguláciou teploty a priestorovým 
termostatom WiFi.. 

Zen je PREMIX kotol s predzmiešavaním a “plynulou reguláciou plynu a vzduchu”. Je vybavený horákom s 
kovovými vláknami s veľmi nízkymi emisiami NOx: emisné hodnoty ho robia jedným z najšetrnejších k životnému 
prostrediu na trhu.

Kotol Rinnai Zen je plynovým spotrebičom s obehovým čerpadlom s vysokou energetickou efektívnosťou: 
tieto vlastnosti ho robia mimoriadne kompaktným, čo zaručuje značné úspory priestoru a drasticky znižuje spotrebu 
plynu.

Rad kotlov Zen sa štandardne dodáva s WiFi termostatom, ktorý zobrazuje prevádzkové teploty (vykurovanie a 
teplá voda), poruchové kódy a pokročilé funkcie nastavenia kotla. Aktiváciou WiFi a inštaláciou bezplatnej mobilnej 
aplikácie „My Rinnai“, môžete kontrolovať, ovládať a riadiť hlavné funkcie priamo pomocou svojho smartfónu. 
Aplikácia umožňuje až desiatim užívateľom ovládať a riadiť tri rôzne kotly. Celá rodina si môže vychutnávať maximálne 
pohodlie, využívať maximálny komfort a dokonca môže riadiť aj kotol svojho druhého domova (apartmán, byt, chata),  
alebo kotol starších, menej skúsených rodičov.
HLUK POČAS PREVÁDZKY JE EXTRÉMNE NÍZKY.

Plynové kotly série Zen sú vybavené sifónom na zachytávanie kondenzátu naplneným neutralizátorom - 
zneutralizovaný kondenzát môžete odvádzať do kanalizácie bez obáv z poškodenia odtoku alebo ČOV.

Je vybavený bezpečnostným senzorom zemetrasenia. V prípade seizmických udalostí strednej alebo vysokej 
intenzity sa kotol automaticky oddelí od plynového systému, čím sa zamedzí úniku plynu, explózii alebo požiaru, ktoré 
by mohli ešte zväčšiť škody spôsobené zemetrasením.

Séria Zen je vybavená predinštalovanou vonkajšou sondou. Už nie je nevyhnutné pracovať na inštalácii 
externého teplotného snímača: snímač je už pripojený, nainštalovaný a pripravený na použitie. Aktiváciou režimu 
automatickej prevádzky “AUTO”, kotol nastaví svoje spaľovanie na základe vonkajších teplôt okolitého prostredia, 
pričom vždy zaručí vynikajúci komfort a zníženie spotreby paliva s dôrazom na ekológiu. Ako voliteľné príslušenstvo je 
však možné inštalovať špecifi ckú predlžovaciu sondu a umiestniť čidlo priamo vo vonkajšom prostredí.

S kotlom Rinnai Zen nikdy nezostanete bez teplej vody: pokiaľ bude zaručený prívod elektrickej energie, voda a 
plyn, teplá voda Vám bude k dispozícii vždy, keď otvorite vodovodný kohútik.

Teplá voda sa vyrába výhradne okamžitým spôsobom, nie do zásoby: nie je uskladnená v nádržiach s 
obmedzenou kapacitou, ktoré sú vždy zdrojom tepelných strát a vysokej spotreby energie.

Elektronika spotrebiča je vybavená špeciálnou bezpečnostnou a komfortnou funkciou, ktorá riadi maximálnu 
teplotu dodávanej teplej vody. Teplota sa dá nastaviť na presnú hodnotu: táto funkcia je obzvlášť užitočná, keď je 
spotrebič nainštalovaný pre deti, pacientov alebo starších ľudí. Ak je to potrebné, teplota sa môže podľa potreby meniť 
priamo na priestorovom termostate. Teplota dodávanej teplej vody je neustále monitorovaná niekoľkými vnútornými 
senzormi.

Na WiFi termostate sa zobrazujú chybové kódy, ktoré uľahčujú technickú pomoc - na displeji sa zobrazujú ako 
blikajúce číselné kódy.

Sortiment kotlov Zen je vybavený stupňom krytia IPx5D a môže byť voľne inštalovaný vo vonkajšom prostredí, 
priamo vystavený atmosférickým vplyvom bez špeciálnej ochrany (vyžaduje sa správna inštalácia systému odvodu 
spalín).

Protimrazová ochrana je štandardne dodávaná na každom modeli: spotrebič je chránený až do teploty -20 °C.

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

PUSH
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1.2 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Význam použitých symbolov: 

Označuje situáciu možného vážneho nebezpečenstva - treba rešpektovať a dôsledne dodržiavať!.

VAROVANIE

Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže viesť k poruche zariadenia, 
škodám na majetku alebo menším, vážnym či dokonca smrteľným zraneniam

Dôležité informácie.

POZNÁMKA
Informácie o správnom používaní, inštalácii a prevádzke výrobku.

Označuje potenciálne vážny stav nebezpečenstva a podmienku, ktorá musí byť splnená.

Označuje stav alebo situáciu, ktorým je potrebné sa vyvarovať.

Označuje nevyhnutnosť uzemnenia ako prevenciu pred úrazom elektrickým prúdom.

Varuje pred nebezpečenstvom požiaru. 
Udržujte spotrebič a jeho okolie čisté a bez horľavých materiálov.

Upozorňuje na možné riziko poranenia alebo poškodenia výrobku a majetku v prípade kontaktu.

Spotrebič musí inštalovať iba kvalifi kovaný personál.
Kotly Zen je možné inštalovať vo vonkajšom prostredí, otvorenom a dobre vetranom, alebo v 
chránených priestoroch, kde nie sú vystavené priamemu pôsobeniu atmosférických zrážok.
Inštalácia schváleného systému odvodu spalín je vždy povinná.
Spotrebič používajte výlučne na použitie, pre ktoré bol určený.

Kotly Rinnai označenie Zen boli navrhnuté a sú určené len pre inštalácie na stenu. Sú konštruované na domáce 
alebo podobné použitie, na výrobu teplej vody a na ohrev vody na teplotu nižšiu ako je teplota varu pri atmosférickom 
tlaku. Musia byť elektricky napájané, pripojené na plyn, kúrenie a rozvody teplej vody v domácnosti vhodné pre ich 
prevedenie a výkon.

Inštaláciu plynových spotrebičov Rinnai je oprávnená vykonať iba odborne spôsobilá osoba. Inštalácia musí byť v 
súlade s normami STN (resp. ČSN), platnou legislatívou, technickými predpismi a s pokynmi poskytnutými výrobcom. 

Nevykonávajte žiadne zmeny alebo úpravy na spotrebiči: nepokúšajte sa opravovať, vymieňať komponenty, otvárať 
utesnené časti alebo rozoberať spotrebič. Akákoľvek manipulácia môže viesť k ohrozeniu zdravia, poškodeniu majetku, 
ohrozeniu bezpečnosti a správneho fungovania výrobku: pre akýkoľvek druh opravy, úpravu nastavení alebo údržbu 
výrobku a jeho príslušenstva odporúčame kontaktovaťservisného technika Rinnai (servisné technické stredisko).

Používajte iba originálne náhradné diely Rinnai.

Ak spozorujete nezvyčajné zvuky, zápach alebo vibrácie, okamžite zastavte zariadenie a kontaktujte servisného 
technika.

Ak cítite plyn:
- zatvorte hlavný plynový ventil
- otvorte dvere a okná dokorán a vyvetrajte priestory
- kontaktujte servisného technika a čakajte mimo domu.
  Použite telefón mimo priestoru, kde cítite plyn!!!

V prípade zemetrasenia, požiaru, úniku plynu alebo zápachu, divných 
zvukov a hluku z kotla, zastavte prívod plynu, vypnite prístroj z elektriny 
a otvorte dvere a okná dokorán.
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Teplota vody nad 50 °C môže spôsobiť vážne popáleniny alebo dokonca 
smrť z oparenia následkom popálenín. Použitie horúcej vody s teplotou 
nad 60 °C môže spôsobiť dieťaťu ťažké obarenie aj za menej ako 
jednu sekundu. Pri teplote 50 °C to trvá päť minút. Odporúča sa preto pred 
použitím vždy otestovať teplotu teplej vody. Aby sa predišlo týmto rizikám, 
spoločnosť Rinnai odporúča používať zariadenie s obmedzením teploty 
na hodnotu nepresahujúcu 50 °C.

Neskladujte v blízkosti spotrebiča horľavé výrobky alebo materiály: mohli 
by spôsobiť poruchu zariadenia alebo požiar. 
Počas prevádzky nestriekajte sprej a aerosóly v blízkosti spotrebiča.

Používajte len typ plynu uvedený na štítku spotrebiča. Dbajte na to, aby 
sa použitý typ a tlak plynu zhodovali s plynom uvedeným na typovom štítku. 
V prípade, ak by boli tieto typy plynu odlišné, mohlo by nastať zlé spaľovanie 
plynu s následným vznikom toxických látok a/alebo poškodenie prístroja.

Nevkladajte predmety do odvodu spalín. Nestriekajte vodu priamo 
do odvodu spalín. Vyústenie odvodu spalín a jeho okolie udržujte čisté: 
nedovoľte, aby bolo zarastené kríkmi, lístkami alebo inými prekážkami. 
Počas chladných dní môže zo systému odvodu spalín unikať para: je to 
normálny jav, nie je to znak zlyhania alebo poruchy.

Nedotýkajte sa koncovky odvodu spalín.

Pred použitím kotla skontrolujte, či je otvorený hlavný plynový ventil a je 
zabezpečený dostatočný prietok plynu.

Odporúčame použiť fl exibilné kovové hadice pre pripojenie kotla na 
plynový aj vodovodný prívod. Vyhnite sa použitiu gumených hadíc, ktoré sa 
môžu veľmi rýchlo opotrebovať.

Na prívodné potrubia plynu a vody pred kotlom vložte guľové ventily, čím 
sa uľahčí údržba a zabezpečí sa tým väčšia bezpečnosť v prípade núdze.

Pred pripojením kábla do siete skontrolujte, či je elektrický prívod 
vyhovujúci a či má dobré uzemnenie; v opačnom prípade môže dôjsť k 
poškodeniu alebo poruche zariadenia.

Neodporúča sa predlžovať prívodný elektrický kábel, ktorý je dodaný 
s výrobkom (napr. použitím predlžovačiek alebo viacerých zásuviek). 
V prípade poškodenia vymeňte elektrický kábel za originálny. Výmenu smie 
vykonávať len autorizovaný servisný technik Rinnai.

Po inštalácii (počas prvého použitia) a potom aj po dlhšej odstávke, odporúčame odpustiť teplú vodu pred jej použitím.

Aby sa zabránilo prípadným materiálnym a majetkovým škodám v prípade úniku vody, odporúča sa inštalácia 
systému pre zber a odtok vody pod spotrebičom (podlahový odtok).

Protimrazová ochrana: 
Uistite sa, že elektrický napájací kábel je pripojený a prístroj je elektricky 

napájaný. Protimrazová ochrana sa aktivuje iba vtedy, ak je prístroj elektricky 
napájaný a je zapnutý.

Všetky potrubia musia byť vhodne zaizolované, aby sa zabránilo 
tepelným stratám. Odporúča sa použiť izoláciu hrúbky od 25 mm do 50 
mm, v závislosti od predpokladanej minimálnej vonkajšej teploty. V prípade 
potrubí, ktoré sú vystavené atmosférickým vplyvom a veľmi nízkym teplotám 
(nižším ako -15 °C), je nevyhnutné pridať k izolácii špeciálne vykurovacie 
káble, zabezpečujúce ohrev a prevenciu pred mrazom.

Ak je kotol vypnutý, alebo sa nepoužíva a očakávajú sa extrémne 
nízke teploty, vypnite plyn a vodu a vypustite všetku vodu zo zariadenia 
(odstránením fi ltrov). Ak je spotrebič pripojený k elektrickej sieti a je zapnutý, 
systém proti zamrznutiu je aktívny a zamedzí zamrznutiu. Protimrazová 
ochrana až do -20 °C je štandardne dodávaná v každom modeli.

V prípade, že došlo ku kompletnému zamrznutiu potrubia, nie je 
možný žiadny obeh vody v systéme. Použite tepelný zdroj (napr. fén na 
vlasy) a pokúste sa rozmraziť zamrznuté časti. Pred opätovným zapnutím 
spotrebiča odporúčame ihneď kontaktovať servisného technika Rinnai, aby 
zhodnotil situáciu a odhadol prípadné škody.

HORÚCA

     Plynový ventil

 Ventily ÚK, TV 

  Filtre

1. Zatvorte   
     ventily vody

2. Zatvorte   
    plynový ventil

3. Vypustite 
     všetku vodu

HORÚCA!

    Plynový ventil

  Ventily ÚK a TV

     Flexi hadice

 Štítok s údajmi 

Uzemnenie
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1.3 HLAVNÉ KOMPONENTY

Pripojenie koaxiálneho dymovodu

Manometer ÚK

Ovládací panel (Body controller)

Poistný ventil

Elektrické napájanie

TV - filter vstup studená voda

Odvod kondenzátu

TV - vstup studená voda

Plniaci ventil vody (ÚK)Plyn

TV - výstup teplá voda

ÚK - výstup do kúrenia
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MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

PUSH

Zap/Vyp  / Zámok klávesnice

WiFi Zap/Vyp

Zámok klávesnice

CHRONOTERMOSTAT  WiFi

INTEGROVANÝ OVLÁDACÍ PANEL (BODY CONTROLLER)

DISPLEJ CHRONOTERMOSTATU
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1.4 PREVÁDZKA

Pred tým, než začnete používať kotol, je vhodné poznať ako funguje.

V nasledujúcom texte sú popísané hlavné funkcie, ktoré sa dajú aktivovať a režimy prevádzky.

Pred použitím kotla sa uistite, že vykurovací okruh je vždy správne naplnený: ak je systém 
studený, manometer na prednom paneli musí ukazovať hodnotu v zelenom poli (0,5 ÷ 1,5 bar). Ak 
je to potrebné, obnovte správnu hodnotu použitím plniaceho ventilu vody, ktorý je umiestnený 
na spodnej strane kotla.

Po elektrickom pripojení kotla sa aktivuje automatický odvzdušňovací program. V závislosti od 
systému môže trvať 60 až 120 minút. Je potrebné počkať až do konca cyklu, aby sa umožnilo 
vypustenie všetkého vzduchu, ktorý sa vytvoril vo fáze inštalácie (alebo v období nepoužívania). 
Stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládacom paneli sa cyklus odvzdušnenia predčasne 
zastaví, čo môže neskôr zapríčiniť problémy. Nezvyčajný hluk môže byť znakom prítomnosti 
vzduchových bublín stále cirkulujúcich v potrubí: odpojte kotol od elektrickej siete a znovu ho 
zapojte, aby sa opakoval cyklus odvzdušňovania.

Kotol je dodávaný v stave pripravenom na použitie, vo svojej výbave má WiFi chronotermostat. Ovládací panel je 
prednastavený na funkciu „teplota vody kúrenia“, ktorá kontroluje teplotu vody na vstupe do systému. Aby ovládací 
panel mohol riadne fungovať, musí byť stále pripojený káblom k prístroju, ktorý ho elektricky napája nízkym napätím. V 
prípade, že je miesto inštalácie vzdialenejšie, je možné predĺžiť dodaný elektrický kábel, avšak je potrebné dať pozor 
a použiť tienený kábel, ak by tento mal prechádzať v blízkosti elektrických káblov s vysokým napätím.

Kondenzačný kotol Rinnai môže fungovať aj bez pripojeného ovládacieho panelu t.j. môže využívať iba ovládací panel 
namontovaný na kotli (Body controller). V takomto prevedení je možné:

• zapnúť / vypnúť režim kúrenia a nastaviť teplotu vstupnej vody do kúrenia
• zapnúť / vypnúť ohrev TV a nastaviť jej teplotu presne na požadovaný stupeň
• kontrolovať anomálie, poruchy chodu a chybové kódy kotla.

Druhým, najbežnejším spôsobom prevádzky je pripojenie WiFi chronotermostatu Rinnai, ktorý je štandardne dodávaný 
spolu so zariadením. Hlavné funkcie, ktoré sú k dispozícii:

• výber režimu vykurovania (v závislosti od teploty prostredia alebo od teploty vstupnej vody do kúrenia)
• zapnutie / vypnutie režimu kúrenia a nastavenie teploty vody pre ÚK
• zapnutie / vypnutie ohrevu TV a nastavenie teploty s presnosťou na stupeň Celzia
• výber špeciálnych funkcií (rýchle vykurovanie; predohrev TV; režimy Auto, Save, Reservation atď.)
• kontrola anomálií, porúch chodu a chybových kódov kotla
• kontrola chodu kotla a spotreby plynu
• zmena parametrov chodu kotla
• riadenie kotla smartfónom cez aplikáciu „My Rinnai“.

Tretia možná konfi gurácia počíta okrem WiFi chronotermostatu Rinnai, s pripojením ďalšieho priestorového termostatu 
(voliteľného). Chronotermostat Rinnai postúpi funkciu kontroly a riadenia teploty prostredia druhému pripojenému 
priestorovému termostatu, ale zachová si väčšiu časť funkcií, ktoré už boli vymenované.

Aktiváciou režimu WiFi môže byť kotol riadený a programovaný aj prostredníctvom smartfónu a bezplatnej aplikácie 
„My Rinnai“ (až 10 užívateľov na kotol). Všetky hlavné funkcie sú k dispozícii a vždy na dosah; k nim sa pridávajú ďalšie, 
pokročilejšie a špecifi ckejšie funkcie, ktoré sa týkajú riadenia a programovania. Súčasťou aplikácie je aj jednoduchý 
úvod, kde je hneď na začiatku vysvetlené ako funguje. Manuál pre použitie aplikácie a jej funkcií je možné získať 
na internetových stránkach: www.rinnai.sk

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

PUSH

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

PUSH

Body controller

Body controller a
chronotermostat WiFi

Body controller,
chronotermostat WiFi a
priestorový termostat 

Body controller,
chronotermostat WiFi
a smartfón

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

PUSH
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1.4.1 POČIATOČNÉ NASTAVENIA

Zapnutie

Pri prvom zapnutí, stlačením tlačidla ON
OFF  (1) na WiFi chronotermostate: 

display sa rozsvieti, hodiny blikajú a kotol môže začať fungovať.

Ak sa tlačidlo ON
OFF  stlačí za chodu kotla, display sa vypne a kotol sa zastaví.

Nastavenie hodín

Hodiny je možné nastaviť len vtedy, ak sú hlavné  funkcie (vykurovanie  a teplá voda ) vypnuté:  skontrolujte, či 
nesvietia príslušné ikonky umiestnené po bokoch nastavovacieho kolieska. Ak sú rozsvietené, je potrebné ich vypnúť 
stlačením príslušnej ikonky.

Pri nastavovaní hodín postupujte nasledovne:

• Podržte stlačený otočný ovládač (1) po dobu tri sekundy:

 - termostat 1x pípne a “hodiny” sa rozblikajú.

• Otáčaním ovládača (2) nastavte požadovanú hodnotu hodín.

• Pre potvrdenie stlačte otočný ovládač (1):

 - termostat 1x pípne a “minúty” sa rozblikajú.

• Otáčaním ovládača (2) nastavte požadovanú hodnotu minút.

• Pre potvrdenie nastaveného času stlačte koliesko (1):

 - termostat 1x pípne a hodiny sú nastavené.

Zablokovanie tlačidiel

Aby sa predišlo nevhodným zásahom a zvýšil sa stupeň ochrany, WiFi chronotermostat má funkciu „blokovanie 
klávesnice“.

Pre zapnutie blokovania tlačidiel je potrebné vykonať nasledovné:

• Uistite sa, že je termostat zapnutý (stlačením tlačidla ON
OFF  zapnite 

termostat).

• Podržte stlačené tlačidlo ON
OFF  (1) tri sekundy:

 - ozve sa hlasová výzva a na displeji sa zobrazí ikona .

Pre vypnutie funkcie blokovania je možné vykonať kroky podľa postupu blokovania alebo podržať stlačené 
tlačidlo vykurovania  po dobu troch sekúnd.

Keď je funkcia zablokovaných tlačidiel aktívna:

• ikonka  zobrazená na displeji zabliká, keď sa stlačia tlačidlá chronotermostatu

• stlačením tlačidla ON
OFF  sa termostat nevypne

• v prípade poruchy kotla je potrebné najskôr vypnúť funkciu blokovania klávesnice a až potom 
resetovať blikajúci chybový kód na displeji

• funkcia blokovania tlačidiel je aktívna len na WiFi chronotermostate: ovládací panel 
zabudovaný na kotli (Body controller) zostáva aktívny.

POZNÁMKA

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

1

PUSH

1

PUSH

2

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

1
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1.4.2 VYKUROVANIE (ÚK)

Funkcia vykurovania bude označovaná aj skratkou ÚK.
Pri používaní WiFi chronotermostatu Rinnai je potrebné zvoliť si jeden z dvoch možných režimov vykurovania: 
stlačením tlačidla na pravom boku WiFi chronotermostatu (pozri obr.1), sa zvolí želaný režim vykurovania a na displeji 
sa zobrazí príslušný symbol; pre vykonanie zmeny je potrebné, aby funkcia vykurovania bola vypnutá (displej musí 
byť prázdny).

• Režim “Teplota prostredia”:

Diaľkový ovládací panel - chronotermostat Rinnai je vybavený teplotným 
senzorom, ktorý nepretržite kontroluje teplotu prostredia, v ktorom je 
umiestnený.

Kotol udržiava prostredie vykúrené podľa nastavenej teploty na ovládacom 
paneli: keď je zosnímaná teplota v prostredí vyššia / nižšia ako nastavená 
teplota, kotol sa v závislosti od nej  vypne / zapne. Prednastavená teplota je 
22 °C.; teploty je možné voliť v rozsahu od 5 °C do 40 °C.

Inštaláciu ovládacieho panela sa odporúča robiť v referenčnom prostredí 
daného obydlia.

• Režim “Teplota vody” (nastavenie z výroby):

Diaľkový ovládací panel - chronotermostat Rinnai umožňuje nastaviť teplotu výstupnej vody do systému vykurovania. 
Keď je zosnímaná teplota vody vyššia / nižšia ako nastavená teplota, kotol sa v závislosti od nej vypne / zapne. 
Prednastavená teplota je 55°C; vyberať teploty je možné v rozsahu od 35 °C do 80 °C.

Nastavenie teploty vykurovania

Pri nastavení teploty vykurovania postupujte nasledovne:

• Stlačte tlačidlo režimu vykurovania (1):

- termostat 1x pípne a tlačidlo  sa podsvieti; na displeji bliká 
predtým zvolená teplota

- kotol sa zapne a na  displeji sa zobrazí ikonka plameňa  hneď, 
ako sa horák zapáli

- po dosiahnutí nastavenej teploty kotol vypne horák a symbol 
plameňa na displeji prestane svietiť.

• Otáčajte otočným ovládačom (2) pre zmenu požadovanej teploty.

Pre vypnutie funkcie vykurovania na kotli postupujte nasledovne:

• Stlačte tlačidlo režim vykurovania  (1):

- zaznie 1x pípnutie a podsvietené tlačidlo  sa vypne; na displeji prestane svietiť hodnota teploty.

Pre overenie skutočnej teploty vstupnej vody do vykurovacieho systému (môže sa líšiť od nastavenej 
teploty) je potrebné podržať stlačené koliesko chronotermostatu tri sekundy: na displeji sa zobrazí reálna 
hodnota po dobu 10 sekúnd a potom sa vráti do normálneho zobrazenia.

Počas bežnej prevádzky môže kotol pracovať v prednastavenom režime, ktorý je obzvlášť 
výhodný pre znižovanie emisií znečisťujúcich látok a spotreby paliva. Počas takéhoto chodu kotol 
pracuje pri svojej maximálnej energetickej  účinnosti a na displeji sa zobrazí zelený symbol „Eco“ 
zobrazený na boku.

PUSH PUSH

1 2

POZNÁMKA

Obr.1
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1.4.3 OHREV TEPLEJ VODY (TV)

Funkcia ohrevu teplej vody bude označovaná aj skratkou TV.

Ohrev TV je uskutočňovaný priamo a okamžite (prietokovo): s kotlom Rinnai neostanete nikdy bez teplej vody, pokiaľ 
bude k dispozícii elektrina, voda a plyn.

Spotrebič je vybavený teplotným senzorom, ktorý priebežne a veľmi dôsledným spôsobom kontroluje teplotu vyrábanej 
vody : táto vlastnosť je základom vysokého komfortu a extrémnej bezpečnosti pre všetkých užívateľov.

Počas ohrevu teplej vody je možné vždy zapnúť aj režim vykurovania: táto funkcia však nebude aktívna dovtedy, kým 
sa neukončí ohrev TV.

Obe funkcie TV aj ÚK môžu byť teda zapnuté, ale kotol dá vždy prioritu použitia v režime TV pred režimom ÚK.

Nastavenie teploty teplej vody

Pri spustení funkcie TV a nastavení teploty teplej vody postupujte nasledovne:

• Stlačte tlačidlo pre voľbu TV (1):

 - termostat 1x pípne a tlačidlo  sa podsvieti; na displeji bliká 
predtým zvolená teplota

 - po otvorení kohútika na odbernom mieste, sa na displeji zobrazí 
ikona plameňa , ktorá signalizuje, že sa horák zapálil a 
podsvietenie led tlačidla teplej vody zmení farbu na oranžovú.

• Otáčajte otočným ovládačom (2) pre zmenu požadovanej teploty.

Pre vypnutie funkcie TV kotla:

• Stlačte tlačidlo TV (1):

 - zaznie 1x pípnutie a podsvietené tlačidlo  zhasne; na displeji prestane svietiť hodnota teploty.

Voľba teploty je možná v rozsahu od 35 °C do 60 °C.

Z bezpečnostných dôvodov je počas nastavovania teplôt vyšších ako 55 °C potrebné zatvoriť 
všetky kohútiky, aby nikto nemohol používať teplú vodu. Odber teplej vody je umožnený až po 
nastavení a potvrdení teploty vyššej ako 55 °C.

Aby sa znížila spotreba plynu a predĺžila životnosť ohrievača vody, Rinnai navrhuje nastaviť 
teplotu vody na najnižšiu najvhodnejšiu pre dané využitie. Optimálne je používanie teplej vodu 
ohriatej priamo na potrebnú teplotu, bez jej miešania so studenou.

PUSH PUSH

1 2

VAROVANIE
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1.4.4 RÝCHLY OHREV A PREDOHREV TEPLEJ VODY

Rýchly ohrev

Funkcia rýchleho ohrevu môže byť využitá na rýchle dosiahnutie požadovanej teploty v studenom prostredí: kotol 
bude pracovať pri maximálnom výkone 25 minút, aby zabezpečil okamžité zvýšenie teploty v systéme.

Na konci tohto časového intervalu sa kotol automaticky vráti na prednastavenú funkciu.

Pri spustení funkcie rýchleho ohrevu postupujte nasledovne:

• Zapnite režim vykurovania stlačením tlačidla ;

• Stlačte znova tlačidlo  a držte ho tri sekundy:
- displej zobrazí teplotu 40 °C, ak je kotol nastavený na režim „teplota 

prostredia“; prípadne teplotu 80 °C, ak je kotol nastavený na režim 
„teplota vody“.

Pre  vypnutie funkcie rýchleho ohrevu:

• Otočte otočným ovládačom.

Predohrev teplej vody

Funkcia predohrevu teplej vody dovoľuje užívateľom pripraviť kotol na výdaj TV a užiť si tak vyššie pohodlie: zapnutím 
tejto funkcie sa umožní kotlu urýchliť výdaj vody s požadovanou teplotpu a tak skrátiť bežne potrebný čas na jej 
ohriatie.

Keď je táto funkcia aktívna, okruh prípravy teplej vody v kotli sa okamžite zohreje a udržiava teplotu TV na požadovanej 
teplote po dobu 30 minút (alebo do prvého použitia).

Na konci tejto doby (alebo po použití teplej vody) kotol automaticky vypne túto funkciu a vráti sa do bežného chodu, 
čím sa zníži plytvanie a minimalizuje sa spotreba.

Pri zapnutí funkcie predohrev TV postupujte nasledovne:

• Zapnite funkciu TV stlačením tlačidla ;

• Stlačte znova tlačidlo  a držte ho tri sekundy:

- symbol  (v pohybe) sa zobrazí na displeji a nahradí nastavenú 
teplotu teplej vody.

Pre vypnutie funkcie:

• Podržte stlačené tlačidlo  tri sekundy.

1.4.5 FUNKCIA WIFI

Keď sa nainštaluje bezplatná aplikácia „My Rinnai“ a zaregistruje sa dodaný WiFi chronotermostat, je možné riadiť 
kotol pomocou vlastného smartfónu: informácie o správnom postupe inštalácie sú dodané v príslušnej kapitole na 
konci tohto návodu.

Keď je funkcia WiFi zapnutá, na displeji sa zobrazí symbol: 

Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie:

• Stlačte tlačidlo (1) na boku ovládacieho panelu.

1
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1.4.6 AUTOMATICKÝ REŽIM (AUTO)

Prevádzka v automatickom režime bude označovaná aj skratkou AUTO.

Režim AUTO umožňuje kotlu fungovať tak, že prispôsobuje teplotu na výstupe do vykurovacieho systému hodnotám 
teploty vonkajšieho prostredia. Automatický režim funguje iba v režime vykurovania a nemá vplyv na ohrev TV.

Kotol pomocou senzora pravidelne monitoruje vonkajšiu teplotu a upravuje podľa nej teplotu výstupnej vody z kotla:
 - v chladnom období, pri znižovaní vonkajšej teploty, kotol proporčne zvýši teplotu vody v systéme vykurovania
 - v miernejších obdobiach, pri zvyšovaní vonkajšej teploty, sa naopak kotol prispôsobí a teplotu zníži.

Zariadenie pracuje autonómne a prispôsobuje svoju prevádzku reálnym teplotám práve prebiehajúcej sezóny. 
Výsledkom je zvýšenie komfortu v domácnosti a zníženie škodlivých emisií a súčasne aj spotreby plynu.

Pri zapnutí režimu AUTO je potrebné postupovať nasledovne:

• Stlačte tlačidlo AUTO
SAVE  na chronotermostate len jeden raz (1):

 - na displeji sa zobrazí modrý symbol  a funkcia je aktívna;
v závislosti od zvoleného režimu vykurovania sa na displeji zobrazí 
stav - ako na obrázku vpravo.

Pre výstup z režimu AUTO:

• Stlačte jeden raz tlačidlo AUTO
SAVE , alebo tlačidlo .

Keď je funkcia AUTO aktívna, na kotle nie je možné 
meniť teplotu vykurovania: táto hodnota je riadená úplne 
automaticky. Aby sa dala meniť teplota, je nutné vypnúť 
režim AUTO.

1.4.7 REŽIM ÚSPORY ENERGIE (SAVE)

Prevádzka v režime úspory energie bude označovaná aj skratkou SAVE.

Režim úspory energie ovplyvňuje výhradne režim vykurovania a netýka sa ohrevu TV. Keď je funkcia SAVE aktívna, kotol 
upravuje striedanie zapálenia a vypnutia horáka. Teploty, ktoré sa dajú nastaviť cez chronotermostat, sú obmedzené 
tak, aby sa znížila spotreba: maximálna zvoliteľná teplota prostredia je 20 °C a maximálna teplota výstupnej vody z 
kotla je 60 °C.

Pri zapnutí režimu SAVE je potrebné postupovať nasledovne:

• Stlačte tlačidlo AUTO
SAVE  na chronotermostate dva razy (1):

 - na displeji sa zobrazí modrý symbol  a funkcia je aktívna;
v závislosti od zvoleného režimu vykurovania sa na displeji zobrazí 
stav - ako na obrázku vpravo.

Pre vypnutie režimu SAVE:

• Stlačte jeden raz tlačidlo AUTO
SAVE , alebo tlačidlo .

Viacnásobným stláčaním tlačidla AUTO
SAVE  sa prepínajú medzi 

sebou funkcie AUTO a SAVE - pozri schému vpravo:

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

1

POZNÁMKA

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

1

POZNÁMKA
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1.4.8 HODINOVÉ PROGRAMOVANIE (RESERVATION)

Prevádzka v režime s „hodinovým programovaním“ bude označovaná aj skratkou RESERVATION.

WiFi chronotermostat  Rinnai umožňuje nastaviť denné časové intervaly pre režim vykurovania, pre každý deň v týždni 
zvlášť. Je možné naprogramovať časové úseky, počas ktorých bude kotol udržiavať príjemnú teplotu, a časové úseky, 
počas ktorých bude teplota znížená (nočný čas alebo počas vašej neprítomnosti doma).

Hodinové programovanie funguje aj v režime „teplota prostredia“ aj v režime „teplota vody“ a riadi výhradne režimy 
vykurovania, na ohrev TV nemá vplyv.

Pri zapnutí a programovaní režimu RESERVATION je treba postupovať nasledovne:

• Nastavte presný čas na chronotermostate (pozri ods. 1.4.1)

• Stlačte tlačidlo  (1);

• Stlačte tlačidlo TIMER  jeden raz (2):

 - na displeji sa zobrazí symbol ., čo znamená, že bol aktivovaný 
časový program č.1 režimu RESERVATION

• Opätovne stláčajte tlačidlo TIMER  a vyberte si želaný hodinový program:

 

 - Programy od jeden do tri sú vopred zadefi nované (prednastavené) a nie je možné ich zmeniť, zatiaľ čo 
hodinové programy štyri a päť je možné prispôsobiť, nastaviť podľa Vašich potrieb.

• Pre potvrdenie výberu hodinového programu stačí počkať pár sekúnd: symbol zvoleného hodinového programu 
prestane blikať.

• Hodinové programovanie sa dokončí nastavením teplôt T1 (denná) a T2 (znížená) v menu A (parametre 6 a 7) 
vo funkciách chronotermostatu (pozri ods. 1.4.9):

 - Teplotu T1 bude kotol používať počas vybraných časových úsekov (zvýraznených oranžovou farbou v 
časovom intervale); teplota T2 bude naopak použitá počas nezvolených časových úsekov.

Ak chcete opustiť režim RESERVATION počas prevádzky:

• Stlačte tlačidlo TIMER  a kotol sa vráti do normálnej prevádzky.

Opätovným zapnutím režimu RESERVATION systém znovu nastaví predtým zvolený program.

Personalizovanie hodinového programu

Iba programy štyri a päť sa dajú personalizovať. Využitím aplikácie „My Rinnai“ je možné si vytvoriť hodinový program 
na mieru.

Pri výbere časových úsekov je potrebné postupovať nasledovne:

• Stlačte tlačidlo TIMER  až po výber programov . alebo .

• Otáčajte otočným ovládačom (1) ) dovtedy, kým sa blikajúci oranžový kurzor nedostane na želané hodinové 
políčko

• Stlačte otočný ovládač (2) a potvrďte výber

• Opakujte predchádzajúce úkony dovtedy, kým sa nevyplní schéma želaným spôsobom

• Hodinové programovanie sa dokončí nastavením teplôt T1 (denná) a T2 (znížená) v menu A (parametre 6 a 7) 
vo funkciách chronotermostatu (pozri ods. 1.4.9):

 - Teplotu T1 bude kotol používať počas vybraných časových úsekov (zvýraznených oranžovou farbou v 
časovom intervale); teplota T2 bude naopak použitá počas nezvolených časových úsekov.

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

2

PUSH

1

PUSH

2

PUSH

1
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1.4.9 PARAMETRE MENU

Použitím WiFi chronotermostatu Rinnai je možné využiť a nastaviť širokú škálu parametrov kotla, resp. získať cenné 
informácie, ktoré sa týkajú prevádzky kotla a pochopiť tak prípadné problémy prevádzky.

Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča nemeniť parametre v menu, ak vám nie sú dostatočne 
známe významy jednotlivých parametrov a následky, ktoré tieto zmeny  môžu mať na kotol.

Odporúča sa preventívne vždy kontaktovať servis Rinnai, aby nedošlo k poškodeniu kotla alebo 
systému, na ktorý je kotol napojený, aby sa predišlo všetkým možným rizikám zo strany užívateľov.

Parametre sú uložené v skupinách podľa typu a rozdelené do pod-menu:

Pre vstup a výber v MENU je potrebné postupovať nasledovne:

• Stlačte tlačidlo MENU (1);

• Na WiFi chronotermostate sa zobrazia symboly:

 - označuje, že ste vstúpili do MENU

 - označuje zvolené menu: „menu A“

 - označuje zobrazený parameter: „parameter 01“

 - označuje hodnotu zobrazeného parametra: „02“.

• Opakovane stláčajte tlačidlo MENU  a meňte skupinu parametrov MENU:

 - parametre Menu A a Menu B sú prístupné len vtedy, ak sú 
funkcie vykurovania  (ÚK) a ohrevu teplej vody (TV) vypnuté.

Otáčaním otočného ovládača (2) sa dá meniť parameter (alebo jeho hodnota): príslušná ikonka bude blikať.

Stlačením otočného ovládača (2) sa potvrdí výber parametra (alebo jeho hodnoty):ikonka nebliká.

Pre výstup z MENU je potrebné stlačiť tlačidlo MENU (1) viackrát.

Po dvadsiatich sekundách bez aktivity sa voľba parametrov 
MENU automaticky zatvorí a displej sa vráti do stavu bežnej 
prevádzky.

Aby sa voľba parametrov MENU automaticky nezavrela, ale 
zostala nútene aktívna (na päť minút), stlačte tlačidlo ENERGY

MONITOR : 
na displeji sa zobrazí symbol  (hold - podržanie).

Parametre Menu A

Menu A združuje parametre týkajúce sa nastavenia chronotermostatu a programovania kotla:

Číslo 
param. Parameter Hodnoty Popis parametra Výrobné 

nastavenie

1 Výber jazyka EN, IT, ES EN: anglický; IT: taliansky; ES: španielsky. EN

2 Hlasitosť reproduktora 0 - 5  (OFF, 1-5) Upravuje hlasitosť hlasových správ termostatu. 3

3 Zvuk tlačidiel ON / OFF Zap/Vyp  zvuky tlačidiel. ON

4
Signalizácia protimraz.
ochrany / chybových 
kódov kotla

ON / OFF Zap/Vyp  akustickú signalizáciu ochrany pred mrazom a 
chybových kódov kotla. ON

Menu A Nastavenie kotla a chronotermostatu
Menu B Servis a údržba
Menu C História chybových kódov
Menu D Informácie

     Menu A

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE

1 3

PUSH

2

POZNÁMKA



21

Číslo 
param. Parameter Hodnoty Popis parametra Výrobné 

nastavenie

5 Jas LED 1-3 Mení jas svetielok led pre ÚK a TV. 2

6 Teplota T1
(denná)

35 - 80 °C
5 - 40 °C Programovanie dennej teploty chronotermostatu. 75 °C

21 °C

7 Teplota T2
(znížená)

35 - 80 °C
5 - 40 °C Programovanie zníženej teploty chronotermostatu. 55 °C

16 °C

8
Limit maximálnej 
výstupnej teploty z 
kotla

35 - 80 °C
Obmedzuje maximálnu teplotu na výstupe z kotla, ktorú 
môže kotol dosiahnuť pri každom type prevádzky / režime 
/ funkcii.

80 °C

9 Klimatická krivka 1 - 5 Aktivuje sa v režime AUTO, zvoľte vykurovaciu krivku. 4

10 Posun klimatickej 
krivky -10 až 10 °C Posunie hodnoty zvolenej klimatickej krivky. 0 °C

11 Kompenzácia teploty 
chronotermostatu -10 až 10 °C Upravuje vnímanie teploty snímanej izbovým 

termostatom. 0 °C

12 Kompenzácia teploty 
vonkajšej sondy -15 až 15 °C Upravuje vnímanie teploty snímanej vonkajšou 

klimatickou sondou. 0 °C

13 Oneskorenie 
zapálenia horáka OFF, 1 - 50

Na rozvodoch s prvkami s pomalším otváraním (napr. 
zónové ventily) umožňuje kotlu oddialiť zapálenie horáka 
o niekoľko sekúnd, až po maximum  500 sekúnd.
Hodnota x 10 = oneskorenie

OFF

14
Frekvencia 
opätovného zapálenia 
ÚK

1 - 5
Mení stav horáka „nútené zotrvanie vo vypnutí“, medzi 
dvomi  po sebe nasledujúcimi zapáleniami.
Nízka hodnota = dlhšia doba čakania

5

15 Umiestnenie 
klimatickej  sondy OU / In

Defi nuje  prostredie, v ktorom je nainštalovaná klimatická 
sonda: sonda je nainštalovaná v kotle (In), ale môže byť 
predĺžená a vyvedená až von (OU).

In

16
Booster (zosilnenie) 
výstupnej teploty z 
kotla do ÚK

ON / OFF

V režime „teplota prostredia“ sa výstupná teplota z kotla 
mení pri zmene rozdielu medzi nastavenou teplotou 
a teplotou zosnímanou chronotermostatom. Týmto 
parametrom sa výstupná teplota z kotla zvyšuje vzhľadom 
na jeho normálnu hodnotu.

OFF

0 Reset parametrov
Menu A - - Vracia všetky parametre Menu A na počiatočné nastavenia 

z výroby. - -

Klimatické krivky

Graf zobrazuje klimatické krivky (očíslované od jedna do päť), ktoré sa týkajú parametra 9 v Menu A:

Vonkajšia teplota (°C)
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1.4.10 ENERGY MONITOR

Energetický monitor WiFi chronotermostatu umožňuje monitorovať niektoré parametre kotla spojené s dobou prevádzky 
v režime ÚK a TV, a spotrebou plynu.
Hodnoty udávané energy monitorom sa môžu meniť v závislosti od využitia kotla, od sezóny a tlaku plynu. Ak sú 
nainštalované aj iné zariadenia fungujúce na plyn, hodnoty udávané monitorom sa môžu líšiť od hodnôt nameraných 
priamo na plynomeri.
Pri využívaní funkcie Energy monitor postupujte nasledovne:

• Stlačte tlačidlo ENERGY
MONITOR  (1) a 

na displeji sa zobrazí Energy monitor:

• Stlačte opäť tlačidlo ENERGY
MONITOR  (1) a meňte zobrazované parametre: 

Údaje z Energy monitora sa dajú vymazať stlačením a podržaním tlačidla ENERGY
MONITOR  (1) tri sekundy.

Na displeji sa zobrazia ponuky energetického monitora: 

1.4.11 PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Kotol je sériovo vybavený automatickou protimrazovou funkciou, ktorá slúži na ochranu vykurovacieho a teplovodného 
okruhu spotrebiča pred nízkymi teplotami.
Keď teplota vody vo vykurovacom okruhu klesne na 6 °C, alebo teplota prostredia, kde je kotol nainštalovaný klesne 
na 3 °C, prvý stupeň protimrazovej ochrany spustí čerpadlo, ktoré vykoná 4 min cyklus cirkulácie na vykurovacom 
okruhu a cyklus 30 s na okruhu TV.
Keď teplota vody vo vykurovacom okruhu klesne pod 5 °C, druhý stupeň protimrazovej ochrany spustí aj horák kotla 
na maximálnu dobu 60 s (alebo dovtedy, kým teplota v okruhu ÚK nevystúpi na 55 °C po dobu aspoň 2 sekundy).
Ak teplota vody vo vykurovacom okruhu klesne na 2 °C alebo teplota prostredia, kde je kotol nainštalovaný klesne na 
5 °C, aktivujú sa špeciálne keramické odpory (výhrevné telieska), len pre ochranu okruhu TV.

Na displeji chronotermostatu sa zobrazí symbol  (fi xný, neblikajúci), ktorý ukazuje, že 
elektrické odpory sa aktivovali.

Keď kotol spustí obehové čerpadlo, alebo vykonáva krátke zapálenia horáka, symbol  začne 
blikať.
Ak teplota klesne pod 0 °C, termostat upozorní užívateľa zvukovým signálom “pípnutím” - alarm 
s hodinovou frekvenciou. V takejto situácii môže dôjsť k zamrznutiu kotla a jeho nenávratnému 
poškodeniu. Odporúča sa zlepšiť stav izolácie a zabezpečiť vyššiu ochranu proti mrazu.
V podmienkach normálnej prevádzky je kotol chránený až do -20 °C: toto platí, len ak je kotol 
napojený na dostatočný prívod plynu a elektricky napájaný a zapnutý, ak nie je kotol v poruche, 
ak prístroj nie je poškodený. Osobitnú pozornosť je treba venovať ochrane systému odvádzania 
kondenzátu pred zamrznutím.
Ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia kotla z dôvodu veľmi nízkych teplôt, alebo nie je potrebné ho 
využívať  dlhšiu dobu, odporúča sa uviesť kotol do bezpečného stavu a vykonať úplné vypustenie 
vody zo zariadenia.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené zamrznutím / mrazom.

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSAVE
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1.4.12 NÚDZOVÉ TLAČIDLO

Kotol je vybavený „núdzovým tlačidlom“, ktoré je umiestnené na spodnej 
časti; keď nastane kritická situácia, tak využitie núdzového tlačidla umožňuje 
spustiť kotol v obmedzenej prevádzke.

S pokazeným WiFi chronotermostatom je možné zapnúť prístroj a 
prevádzkovať ho pri tomto režime:

• teplota na výstupe do vykurovacieho systému 52 °C

• teplota pre ohrev teplej vody 40°C.

Núdzové tlačidlo sa neodporúča používať za normálnych podmienok.

Ak je chronotermostat Rinnai pokazený, použijte toto tlačidlo, len aby ste 
neostali bez vykurovania alebo teplej vody. Ihneď kontaktujte servisného 
technika Rinnai, aby čo najskôr vykonal opravu alebo vymenil ovládací 
panel.

1.4.13 INTEGROVANÝ OVLÁDACÍ PANEL (BODY CONTROLLER)

Kotol je vybavený zabudovaným ovládacím panelom v prednom kryte. Následne sú uvedené pokyny pre ovládanie 
kotla a nastavenie základných parametrov pomocou integrovaného ovládacieho panelu.

Funkcia vykurovania (ÚK)

Pre sputenie funkcie kúrenia stlačte tlačidlo (1). Rozsvietia sa LED diódy 

ovládacieho panela Body controller. Vyplýva z nich, že:

 - funkcia vykurovania je aktívna

 - horák kotla je zapálený.

Pre zvýšenie teploty výstupnej vody z kotla opakovane stlačte tlačidlo  , až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná 
teplota. Ak chcete režim vykurovania vypnúť, podržte tlačidlo  niekoľko sekúnd stlačené.

Ak je pripojený WiFi chronotermostat a kotol funguje v režime „teplota prostredia“, nie je možné zmeniť teplotu 

výstupnej vody z kotla a Body controller zobrazí nápis: .

Displej zobrazuje nastavenú teplotu vody: pre zobrazenie skutočnej teploty výstupnej vody z kotla, podržte stlačené 
tlačidlo  na jednu sekundu. Na displeji sa dočasne (na 10 sekúnd) zobrazí teplota výstupnej vody z kotla.

Funkcia ohrevu teplej vody (TV)

Pre spustenie funkcie ohrevu TV stlačte tlačidlo (1):

Funkcia ohrevu TV je riadená analogicky ako vyššie popísaná funkcia 
ohrevu ÚK  a význam kontroliek LED je rovnaký.

Funkcia protimrazovej ochrany - Body controller

Ak teplota v kotli klesne na 0 °C, aktivuje sa funkcia protimrazovej ochrany.

Kontrolky LED funkcií ÚK a TV blikajú (až kým nie je alarm zrušený) a panel 
Body controller vyšle zvukový alarm - pípnutie, ktoré sa opakuje každú 
hodinu.

Keď kotol zapáli horák, aby predišiel zamrznutiu, prestane vydávať zvukový 
alarm. Kontrolky LED však pokračujú v blikaní.

1

1

1
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1.5 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Keď kotol nepracuje správne, odporúčame zvážiť nasledujúce návrhy, aby ste identifi kovali a vyriešili niektoré problémy 
bez toho, aby ste museli volať servisného technika:

1.5.1 CHYBOVÉ KÓDY

Všetky produkty Rinnai sú vybavené samodiagnostickým systémom: v prípade poruchy sa na displeji ovládacieho 
panela zobrazí číselný kód chyby a začne blikať. Táto funkcia bude užitočná pri diagnostikovaní problému a pochopení 
toho, čo to spôsobilo. Ak to bude možné, vyhnete sa potrebe externého zásahu autorizovaného technika Rinnai. Pred 
vykonaním požiadavky na údržbu si zapíšte blikajúci kód chyby.

Pre obnovenie normálnej prevádzky zariadenia je potrebné držať stlačené tlačidlo ON
OFF  po dobu niekoľkých sekúnd. 

Ak kód chyby pretrváva, obráťte sa na autorizovaného technika Rinnai.

Ak cítite 
zápach plynu 

Ak cítite 
zápach spalín 

Zlyhanie 

Hluk

teplá 

skontroloval komín.

 

1. Skontrolujte pripojenie a dodávku elektriny.

paneli vyššia ako aktuálna teplota.

1. Správne upevnite kotol.

4. Otvorte ventil studenej vody.
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Chyba Funkcia Možná príčina Odporúčania

Fail 1 Inštalácia 
aplikácie 
„My Rinnai“: 
registrácia  
ovládacieho 
panela - 
priestorového 
termostatu 
WiFi

Heslo, pripojenie k sieti, 
nesprávne nastavenia 
zabezpečenia

 - Skontrolujte heslo a sieťové pripojenie.
 - Skontrolujte bezpečnostný protokol: vyberte WPA alebo 
WPA2.

Fail 2 Porucha modulu WiFi  - Reštartujte systém; ak problém pretrváva, obráťte sa na 
servisné stredisko Rinnai.

Fail 3 Problémy s kompatibilitou  - Skontrolujte kompatibilitu s používaným modelom kotla.

Fail 4 Prekročená lehota na 
registráciu (10 minút)  - Dokončite registráciu WiFi chronotermostatu do 10 min.

02 ÚK a TV Chyba funkcie reset

07 TV Nepretržitý odber  TV 
(> 8 hod)

 - Zastavte odber teplej vody a stlačte tlačidlo TV, aby ste 
funkciu znovu aktivovali.
 - Ak sa na žiadnom odberom mieste  neodoberá teplá 
voda, je možné, že došlo k poškodeniu vodovodu. Volajte  
svojho  technika. 

11 ÚK a TV Chyba snímania 
plameňa

 - Skontrolujte, či je plynový ventil na potrubí otvorený.
 - Stlačte tlačidlo ÚK dva razy, aby ste vypli funkciu kúrenia 
a opätovne ju zapli.

12 ÚK a TV Neobvyklé zhasnutie 
horáka

 - Skontrolujte, či máte plyn (zapnite aj iné plynové 
spotrebiče).
 - Kontaktujte vášho dodávateľa plynu alebo servisného 
technika.

14 ÚK a TV Prehriatie, 
porucha poistného obvodu

 - Vypnite kotol aspoň na 30 minút; stlačte tlačidlá ÚK 
alebo TV. Ak sa kód znova zobrazí, okamžite kontaktujte 
servisného technika Rinnai.

15 ÚK a TV Problém cirkulácie vody v 
hydraulickom systéme

 - Skontrolujte hydraulické napájanie kotla - zdroj vody.
 - Skontrolujte, či potrubie s vodu nie je zamrznuté.
 - Skontrolujte prítomnosť vzduchu v hydraulickom okruhu: 
odpojte elektrický kábel a opäť zapnite kotol (opätovne to 
aktivuje funkciu odvzdušnenia kotla).

16 ÚK a TV Prehriatie okruhu 
vykurovania

 - Skontrolujte, či je aspoň jeden ventil / termostatický ventil 
otvorený.
 - Odvzdušnite vykurovací okruh.
 - Vyčistite fi lter na spiatočke vykurovania.

18 ÚK a TV Porucha detekcie 
uzemnenia  - Kontaktujte servisného technika Rinnai.

19 ÚK a TV Vysoká teplota spalín  - Kontaktujte servisného technika Rinnai.

20 ÚK a TV Chybné nastavenie 
mikrospínačov na PCB  - Kontaktujte servisného technika Rinnai.

23 ÚK a TV Alarm zemetrasenia

31 ÚK a TV Porucha termistora na 
výstupe do vykurovania

 - Stlačte 2x tlačidlo ÚK (alebo TV) pre vypnutie a opätovné  
zapnutie funkcie. Ak sa kód znova zobrazí, kontaktujte 
servisného technika Rinnai.

32 ÚK a TV
Porucha termistora 
vonkajšej teploty 
(vonkajšia sonda)

 - Stlačte 2x tlačidlo ÚK (alebo TV) pre vypnutie a opätovné  
zapnutie funkcie. Ak sa kód znova zobrazí, kontaktujte 
servisného technika Rinnai.

34 TV Porucha termistora teplej 
vody

 - Stlačte 2x tlačidlo alebo TV pre vypnutie a opätovné  
zapnutie funkcie. Ak sa kód znova zobrazí, kontaktujte 
servisného technika Rinnai.

35 ÚK
Porucha priestorového 
termostatu - ovládacieho 
panela Rinnai

 - Kontaktujte servisného technika Rinnai.

36 ÚK a TV Protimrazová ochrana / 
porucha termistora

 - Stlačte 2x tlačidlo TV pre vypnutie a opätovné  zapnutie 
funkcie. Ak sa kód znova zobrazí, kontaktujte servisného 
technika Rinnai.
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Chyba Funkcia Možná príčina Odporúčania

37 ÚK a TV Porucha termistora na 
spiatočke ÚK  - Kontaktujte servisného technika Rinnai.

38 ÚK a TV Porucha termistora teploty 
spalín  - Kontaktujte servisného technika Rinnai.

43 ÚK a TV Nedostatočný tlak v 
hydraulickom okruhu ÚK

 - Skontrolujte tlakomer na prednom paneli a postupujte 
podľa pokynov na plnenie systému.

45 ÚK a TV Odvod kondenzátu je 
zablokovaný (plný sifón)

 - Skontrolujte, či nie je upchatý systém pre odvod 
kondenzátu.

61 ÚK a TV Porucha ventilátora spalín
 - Skontrolujte, či komínové potrubie nie je upchaté.
 - Vypnite a zapnite kotol. Ak sa kód znova zobrazí, 
kontaktujte servisného technika Rinnai.

64 ÚK a TV Porucha obehového 
čerpadla  - Kontaktujte servisného technika Rinnai.

70 ÚK a TV Porucha PCB  - Kontaktujte servisného technika Rinnai.

71 ÚK a TV Porucha solenoidového 
plynového ventilu

 - Stlačte 2x tlačidlo ÚK (alebo TV) pre vypnutie a opätovné  
zapnutie funkcie. 
 - Ak sa kód znova zobrazí, kontaktujte servisného technika 
Rinnai.

72 ÚK a TV Nedostatok vody
 - Stlačte 2x tlačidlo ÚK (alebo TV) pre vypnutie a opätovné  
zapnutie funkcie. 
 - Ak sa kód znova zobrazí, kontaktujte servisného technika 
Rinnai.

89 ELEKTRICKÉ
NAPÁJANIE Zamrznutie  - Kontaktujte servisného technika Rinnai.

90 ÚK a TV Anomália v rotácii 
spalinového ventilátora

 - Stlačte 2x tlačidlo ÚK pre vypnutie a opätovné  zapnutie 
funkcie.

96 TESTOVANIE 
PREVÁDZKY

Problém interného testu 
režimov ÚK a TV

 - Skontrolujte, či sú ventily na prívodných potrubiach ÚK a 
TV otvorené.
 - Odpojte a opäť zapojte prívodný kábel do elektriny a 
zopakujte  celý test.

99 ÚK a TV Prekážka v systéme 
odvodu spalín

 - Skontrolujte a vyčistite komín.
 - Kontaktujte servisného technika Rinnai.

Na displeji integrovaného ovládacieho panela (Body controller) sa zobrazí blikajúci kód chyby.

Na programovateľnom WiFi chronotermostate Rinnai sa zobrazuje číslo chyby (vľavo) aj model 
kotla (vpravo):

Aby bolo možné obnoviť normálnu prevádzku spotrebiča a zrušiť chybový kód, je potrebné držať 
tlačidlo ON

OFF  stlačené niekoľko sekúnd.

Ak kód chyby pretrváva, obráťte sa na autorizovaného technika Rinnai.

Displej

(Chybový kód)  (Model kotla)

Model
24
29
35

REB-KBI2424FF
REB-KBI2929FF
REB-KBI3535FF
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1.6 ÚDRŽBA
Pre zachovanie integrity kotla a pre udržanie nezmenených bezpečnostných vlastností, účinnosti 
a spoľahlivosti počas celej doby prevádzky, je potrebné vykonať 1x ročne servisnú prehliadku 
kotla: vždy sa obráťte na autorizovaného servisného technika Rinnai.

Plynový kotol Rinnai a WiFi ovládací panel môže opravovať a udržiavať iba špecializovaný a 
autorizovaný servisný technik, resp. servisné stredisko Rinnai. Nie je dovolená žiadna oprava či 
úprava, ani čiastočná, zo strany koncového užívateľa, ktorá vyžaduje otvorenie predného krytu 
zariadenia.

Náhradné diely použité pri údržbe musia byť originálnymi dielmi Rinnai.

Rinnai má k dispozícii sieť zaškolených a kvalifi kovaných servisných technikov, ktorí sa budú 
snažiť poskytnúť vám čo najlepší servis výrobkov Rinnai. 
Kontakt je možné získať na stránkach: www.rinnai.sk

Pred kontaktovaním servisného strediska Rinnai vám odporúčame zapísať si model a sériové 
číslo kotla: tieto informácie sú potrebné pre čo najlepší servis a pomôžu rýchlo porozumieť Vašim 
potrebám.

Prístroj musí byť udržiavaný v čistote.

Odpojte prístroj od elektriny a zatvorte plynový ventil pred každým zásahom 
alebo čistením.

Očistite vonkajší plášť kotla a ovládací panel použitím mäkkých handier 
navlhčených teplou vodou alebo neagresívnym čistiacim prostriedkom. 
Nepoužívajte rozpúšťadlá.

Po ukončení údržby alebo čistenia vždy skontrolujte zariadenie a presvedčte 
sa, že nebol náhodne alebo omylom odpojený alebo poškodený žiadny 
komponent: úniky spalín môžu spôsobiť smrť alebo vážne poškodenie 
zdravia ľudí a zvierat.

Čistenie fi ltra TV

Kotol má jeden sieťkový fi lter na vstupe studenej vody. Tento fi lter vyžaduje 
príležitostné čistenie: frekvencia je daná kvalitou vody, na ktorú je zariadenie 
napojené. Vyčistenie fi ltra je úkon, ktorý môže vykonávať aj konečný užívateľ 
samostatne a pravidelne tak, aby udržal výrobok v nezmenenom dobrom 
stave a vyhol sa niektorým poruchám a poškodeniam.

Pri čistení fi ltra: 

• odpojte kotol od elektriny a vytiahnite kábel zo zásuvky

• zatvorte ventily na vodovodnom potrubí

• otvorte kohútik teplej vody a vyprázdnite okruh TV

• odskrutkujte sieťkový fi lter a dávajte pozor, aby sa nepoškodil

• opláchnite ho studenou vodou

• namontujte ho opačným postupom ako pri odmontovaní.

Keď je fi lter špinavý alebo zanesený nečistotami, znižuje sa výkon zariadenia.

CO
IN

Filter TV
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2. POKYNY PRE INŠTALÁCIU

Nasledovné kapitoly obsahujú špecifi cké pokyny pre správnu inštaláciu produktu.
Sú určené výhradne pre kvalifi kovaný technický personál.
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2.1 UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE

Nasledujúca časť obsahuje technické pokyny týkajúce sa inštalácie kotlov Rinnai. Je potrebné rešpektovať 
nariadenia platných noriem a právnych predpisov, princípy správnej techniky montáže, pokiaľ ide o otázky 
inštalácie (bezpečnosť, ochrana životného prostredia, prevencia úrazov atď.). V zmysle platných právnych 
predpisov musia byť zariadenia projektované a práce vykonávané oprávnenými odborníkmi.

Kotly Rinnai Zen sú určené len pre nástenné inštalácie. Sú určené na domáce (alebo podobné) použitie, na ohrev 
vody pre vykurovanie a na výrobu teplej vody (pri nižšej teplote ako je teplota varu, pri atmosférickom tlaku).

Musia byť elektricky napájané, musia byť napojené na rozvod plynu, na kúrenársky rozvod a na rozvod vody pre 
distribúciu TV, ktoré vyhovujú ich vyhotoveniu a ich výkonu.

Inštaláciu plynových spotrebičov Rinnai sú oprávnené vykonávať len odborné fi rmy, resp. technici s príslušnými 
povoleniami.

Inštalácia kotla musí spĺňať požiadavky noriem STN a STN EN (resp. ČSN a ČSN EN), platnej legislatívy a právnych 
predpisov, miestnych technických predpisov, zásad správnej techniky nontáže a v súlade s pokynmi uvedenými v 
tomto návode.

2.1.1 UMIESTNENIE

• Kotol môže byť inštalovaný vonku, bez zvláštnej ochrany pred dažďom, snehom a pod. (Odporúčame však inštaláciu 
v chránených priestoroch, aby sa minimalizovali tepelné straty). Aby sa zabránilo zamrznutiu, je potrebné zabezpečiť 
primeranú izoláciu hydraulických pripojovacích potrubí; vždy zaručiť prívod elektrickej energie a dostatočné množstvo 
plynu. Vždy sa uistite, že prívod vzduchu a systém odvodu spalín sú správne nainštalované, spojené a utesnené. 
Prípustné teploty použitia v externom prostredí sú: -20 °C až 40 °C.

• Pri vnútorných inštaláciách musí mať miestnosť, kde je kotol inštalovaný, vždy dostatočné vetranie.

• Je zakázaná inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru (garáže, skrinka, atď.),  nad kuchynskými varnými 
doskami a vo veľmi vlhkom prostredí. Je zakázané uskladňovať horľavý materiál, chemické výrobky, korozívne látky 
(alebo podobné materiály) v priestore, ktorý bol využitý na inštaláciu kotla.

• Vzduch obklopujúci spotrebič, nasávanie a v niektorých prípadoch aj odvod spalín, sa používa na spaľovanie 
plameňa: musí byť bez všetkých prvkov, ktoré by mohli spôsobiť koróziu komponentov (to znamená, že vzduch 
nesmie obsahovať korozívne látky, napr. aerosóly, spreje, detergenty, chemické rozpúšťadlá, olejové farby, chladivá 
atď.). Kotol a jeho odsávacie a vetracie systémy nesmú byť inštalované v prostredí s korozívnymi, horľavými alebo 
chemickými látkami. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia a opravy spôsobené korozívnymi zlúčeninami vo vzduchu.

• Spotrebič musí byť pripevnený k plochej vertikálnej opornej stene s prívodmi plynu a vody smerom nadol. Stena 
slúžiaca na uchytenie kotla musí byť rovná a schopná udržať váhu kotla (35-40kg) ); z nehorľavého materiálu, 
najlepšie murovaná z plných alebo poloplných tehál. Obidve konzoly (horná a dolná) musia byť pripevnené k stene 
kovovými skrutkami.

• Kotol musí byť ľahko prístupný a udržiavateľný: musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený prístup bez rizika 
alebo nadmerných ťažkostí pri kontrole, opravách a núdzových zásahoch. Musí byť zabezpečený dostatočný priestor 
na odstránenie komponentov a správnu údržbu zariadenia.

• Je potrebné zabezpečiť elektrickú zásuvku s napájaním AC230V / 50Hz a uzemnenie v blízkosti spotrebiča, 
dostatočne ďaleko od plynových a vodovodných prípojok spotrebiča a od zariadenia na odvádzanie spalín. Pri 
vonkajších inštaláciách je nutné zabezpečiť chránenú a vodotesnú zásuvku. Elektrický kábel spotrebiča je 1,5 m 
dlhý.

• Poloha zariadenia a umiestnenie koncoviek potrubí pre nasávanie a odvod spalín musia byť v súlade s ustanoveniami 
platných právnych predpisov a noriem, a musia rešpektovať minimálne vzdialenosti od architektonických prvkov.

• Pripojte poistný ventil spotrebiča k odpadovému systému. 

• Zabezpečte vhodný systém zberu a odvádzania tekutín zo spodnej časti kotla, aby sa predišlo škodám na veciach 
a majetku v prípade, že dôjde k náhodnému poškodeniu potrubia.

• Zariadenia v pobrežných oblastiach môžu vyžadovať častejšiu údržbu v dôsledku korózívnych vlastností morského 
vzduchu.
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2.2 VYBALENIE SPOTREBIČA
Pred samotnou inštaláciou skontrolujte, či je kotol určený pre požadovaný typ plynu a či nie je poškodený. V prípade 
poškodenia spotrebiča nepokračujte v inštalácii, ale okamžite kontaktujte vášho predajcu. 

Vo vnútri balenia je spolu so spotrebičom dodávané nasledovné príslušenstvo:

WiFi chronotermostat
(WF-P100W)

Pripojovací kábel
pre chronotermostata dokumentácia

PUSH

Neutralizátor
kondenzátu

2.3 ROZMERY

70
0

66
0

46.5

72 78 83 71
440

126.7

72 78 83 71

21
0

10
1

77 77 82

265* 20

225

100

* REB-KBI3535FF = 315

(Rozmery sú v mm)

① Výstup ÚK  - 3/4”   (20A) 
② Výstup TV  - 1/2”   (15A) 
③ Plyn  - 1/2”   (15A)
④ Vstup TV         - 1/2”   (15A)
⑤
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2.4 HLAVNÉ KOMPONENTY

46
.5

Otvor pre analýzu spalín

Ventilátor

Termistor na výstupe ÚK

Expanzná nádoba

Plynový ventil

Tepelná poistka

Doskový výmenník

Prípojné potrubie expanznej nádoby

Termistor - výstup TV

Doskový výmenník

Výmenník tepla

Plynový ventil

Expanzná nádoba

Ventilátor

Potrubie pre odvod spalín

Primárny výmenník

Sekundárny výmenník

Manometer

Filter - vstup studenej vody

Poistný ventil
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2.5 VŠEOBECNÁ SCHÉMA A PRINCÍP FUNGOVANIA

Cirkulácia v režime vykurovania (ÚK)

Cirkulácia v režime teplej vody (TV)

PCB

Expanzná nádoba

Prípojné potrubie 
expanznej nádoby 

Manometer

Termistor - výstup TV
prietoku TV

ÚK
Výstup

TV
Výstup

PRÍVOD VZDUCHU ODVOD SPALÍN

Termistor na výstupe ÚK 

Doskový výmenník

TV
Vstup

ÚK

Primárny výmenník

Sekundárny výmenník

PCB

Odvod kondenzátu

WiFi chronotermostat

Expanzná nádoba

Prípojné potrubie 
expanznej nádoby

Manometer

Termistor - výstup TV
prietoku TV

ÚK
Výstup

TV
Výstup

PRÍVOD VZDUCHU ODVOD SPALÍN

Termistor na výstupe ÚK

Doskový výmenník

TV
Vstup

ÚK

Primárny výmenník

Sekundárny výmenník

PCB

Odvod kondenzátu

WiFi chronotermostat 
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2.6 INŠTALÁCIA
2.6.1 HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE

Predtým, ako pristúpite k hydraulickému napojeniu kotla, je potrebné vykonať dôkladné 
vyčistenie vykurovacieho rozvodu (potrubia, vykurovacie telesá, atď.). Čistenie vykonajte 
pomocou špeciálnych prípravkov  na odstraňovanie hrdze, vodného kameňa, kalov a usadenín - 
teda nečistôt, ktoré by mohli ohroziť správne fungovanie zariadenia. Nevyčistenie vykurovacieho 
systému, resp. montáž nového kotla do silne znečisteného systému, môže byť dôvodom na stratu 
záruky na kotol.

Kvalita vykurovacej vody - musí byť dodržaná norma STN EN 14868 a smernica VDI 2035. 
Doporučuje sa chemická úprava vody vo vykurovacom rozvode, s cieľom chrániť rozvody a kotol 
pred vodným kameňom, tvorbou kalov a iných škodlivých nánosov.

Dimenzovanie a usporiadanie hydraulických potrubí musí byť navrhnuté (naprojektované) tak, aby bol zaručený 
dostatočný prietok vody do spotrebiča.

Teplá voda

Pripojovacie šróbenie má rozmery: 1/2” (15A) samec.

Ak tlak vody v prívodnom potrubí (vstup studenej vody) presiahne 10 bar, musí byť nainštalovaný redukčný ventil. Pre 
dosiahnutie maximálneho prietoku cez kotol je potrebné zabezpečiť tlak aspoň 1,5 bar. Spotrebič môže pracovať aj pri 
nižšom tlaku, ale nebude zaručený jeho maximálny prietok. Minimálny tlak pre zaručenie nominálneho prietoku je: 0,7 
bar (Zen 24), 1,10 bar (Zen 29), 1,2 bar (Zen 34).

Pripojte prívodné potrubia teplej a studenej vody. Na prívodnom potrubí studenej vody musí byť inštalovaný uzatvárací 
guľový ventil a fi lter. Na výstupnom potrubí teplej vody by mal byť inštalovaný guľový ventil s vypúšťaním. Nepripájajte 
ventily priamo na šróbenie kotla, ale vložte pružný spoj.

Ak je kotol inštalovaný v oblasti s tvrdou vodou, musí byť nainštalovaný vhodný systém na úpravu vody (zmäkčovač), 
aby sa obmedzilo usádzanie vodného kameňa a iných usadenín na tepelnom výmenníku. Záruka sa nevzťahuje škody 
spôsobené vodným kameňom. Nižšie sú uvedené niektoré limitné hodnoty látok rozpustených vo vode:

Popis pH
Celkový obsah 

rozpustených látok 
(TDS)

Celková 
tvrdosť Chloridy Horčík Vápnik Sodík Železo

Maximálna 
povolená 
hodnota

6,5 - 9,0 600 mg/l 150 mg/l 300 mg/l 10 mg/l 20 mg/l 150 mg/l 1 mg/l

Rozvody vody musia byť izolované, čím sa dosiahne optimálna energetická efektívnosť a znížia sa tepelné straty.

Vykurovanie

Pripojovacie šróbenie má rozmery: 3/4” (20A) samec.

Poistný ventil musí byť pripojený k odtoku s primeranou dimenziou, aby sa zabránilo prípadným škodám.

Pri napojení sa na vykurovací rozvod sa odporúča nainštalovať uzatvárací guľový ventil na výstupe z kotla do systému 
a uzatvárací guľový ventil a magnetický fi lter a mechanickou vložkou pred kotol na spiatočke zo systému. Nepripájajte 
ventily priamo na šróbenie kotla, ale vložte pružný spoj. Odporúča sa inštalovať na systém odvzdušňovacie ventily.

Odvod kondenzátu

Ako produkt spaľovania s vysokou účinnosťou, kotol počas prevádzky produkuje značné množstvo kondenzátu. 
Kondenzát je kyslý a nie je pitný! Aby sa zabránilo škodám a problémom s jeho likvidáciou, kotol je vybavený 
uzatvoreným sifónom na zachytávanie kondenzátu, ktorý je už naplnený špeciálnym neutralizátorom kyseliny. Doba 
účinnosti sa odhaduje na osem až desať rokov - je potrebné pravidelne kontrolovať jeho pH.

K vývodu na spodnej strane sifónu pripojte nekovovú hadicu (PVC, PVC-U, ABS, PVC-C alebo PP) na odtok a 
likvidáciu prebytočného kondenzátu. Odpadové potrubie musí mať minimálny sklon 2,5°. Odporúča sa inštalovať 
odtok kondenzátu v interiéri, aby sa zabránilo jeho zamrznutiu. V prípade vonkajšej inštalácie, musí byť pripojený k 
potrubiu s priemerom Ø ≥32 mm a musí byť zabezpečená primeraná ochrana proti mrazu.

Po pripojení odvodu kondenzátu na odpad sa musí sifón naplniť vodou, ktorá sa vleje cez potrubie 
odvodu spalín, až kým sifón nezačne pretekať. Venujte pozornosť tejto fáze, pretože sifón, ktorý 
nie je správne naplnený, môže spôsobiť únik nebezpečných produktov spaľovania do miestnosti!!!
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2.6.2 PRIPOJENIE PLYNU

Pred pripojením spotrebiča k rozvodu plynu, aby nedošlo k zániku záruky, je potrebné vyčistiť 
potrubie a odstrániť prípadné nečistoty alebo zbytky opracovania, ktoré by mohli zapríčiniť 
poruchu kotla.

Uistite sa, že máte spotrebič vyrobený a nastavený pre typ plynu, ktorý sa bude používať.

Pripojovacie šróbenie má rozmery: 1/2” (15A) samec.

Skontrolujte, či sú plynomer a plynové potrubia primerane dostatočné výkonu spotrebiča (a súčtu všetkých ostatných 
spotrebičov pripojených na rovnaký prívod plynu). Plynový rozvod musí byť naprojektovaný autorizovaným projektantom 
a v zmysle platných noriem. Musí zabezpečiť vhodný dynamický tlak v súlade s nominálnym výkonom zariadenia.

Nedostatočný prívod plynu môže spôsobiť predčasné poškodenie spotrebiča.

Tlak plynu priamo ovplyvňuje dodávaný výkon a môže spôsobiť problémy, ak nie je správny. Ak je dimenzovanie 
plynovodu nedostatočné, zákazník nebude môcť využívať maximálny úžitok z hľadiska výkonu.

Pri pripájaní plynového potrubia ku kotlu sa odporúča nainštalovať uzatvárací plynový ventil pre núdzové prípady a pre 
uľahčenie údržby. Nepripájajte ventil priamo na šróbenie kotla, ale vložte pružný spoj.

Kvalita paliva: spotrebič je určený na prácu s plynom bez nečistôt. Ak tomu tak nie je, mal by byť pred spotrebičom 
nainštalovaný adekvátny fi ltračný systém, aby sa zabezpečila potrebná kvalita a čistota paliva.

Nádrže na uskladnenie (LPG): zvyšky inertných plynov (napr. dusík atď.) môžu ostať zachytené vo vnútri nových 
nádrží a zapríčiniť tak ochudobnenie plynovej zmesi. Takýto prípad môže mať za následok zlý chod, nesprávnu 
prevádzku alebo zlyhanie kotla. Vzhľadom na zloženie zmesi LPG, počas uskladnenia môže vzniknúť stav stratifi kácie 
komponentov plynu: to môže spôsobiť zmeny vo výhrevnosti dodávaného plynu a následné zmeny vo výkone prístroja.

2.6.3 PRIPOJENIE ODVODU SPALÍN

Odvod spalín pracuje s pozitívnym tlakom – je pretlakový. Musí byť realizovaný odborným 
technikom s potrebnou kvalifi káciou, dodržiavajúc pokyny výrobcu a pri rešpektovaní zákonných 
ustanovení, predpisov a platných technických noriem.

Realizovaný systém musí zodpovedať schválenej klasifi kácii komínu – triedy klasifi kácie  sú 
uvedené na typovom štítku umiestnenom na boku spotrebiča. Rinnai dodáva systém nasávania 
/ odvodu spalín vhodný pre daný spotrebič. Podrobný návod na montáž sa dodáva spolu s 
komínovými prvkami. Pre viac informácií kontaktujte Rinnai.

Kotly Zen musia byť vždy nainštalované s pripojením systému odvodu spalín schváleným 
spoločnosťou Rinnai. Nie je dovolené používať zariadenie bez nainštalovaného odvodu spalín. 
Odvod spalín je považovaný za neoddeliteľnú súčasť spotrebiča: môžu sa inštalovať iba odvody 
spalín certifi kované a testované v kombinácii s príslušným zariadením.

Pred inštaláciou systému odvodu spalín je potrebné starostlivo skontrolovať každý komponent, 
či nie je poškodený: inštalujte výhradne nepoškodené komponenty. Použitie chybných alebo 
poškodených komponentov a nesprávna inštalácia môže spôsobiť vážne poškodenie osôb alebo 
majetku.

Uistite sa, že koncovka odvodu spalín je vždy voľná, bez vonkajších prekážok.

Koaxiálny odvod spalín

V hornej časti spotrebiča je koaxiálne pripojenie (Ø 60/100 mm), ktoré slúži pre nasávanie vzduchu pre spaľovanie 
(vonkajšia trubka) a pre odvod spalín (vnútorná trubka), s otvorom pre analýzu spalín.
Spalinový systém (aj inštalácie s dlhým odvodom spalín) je možné vykonávať tak, že príslušný dymovod bude napojený 
na pripravený výstup z kotla. Koaxiálne predĺženia a kolená nesmú mať menší priemer ako počiatočné pripojenie, 
musia byť vyrobené z materiálov vhodných pre teploty a charakter spalín vychádzajúcich z kotla, a musia mať tesné 
spoje „samec / samica“. Úseky vystavené priamemu slnečnému žiareniu musia byť schválené na takéto použitie alebo 
musia byť primerane chránené.
Pri použití koaxiálneho odvodu spalín Ø 60/100 mm je povolená maximálna ekvivalentná dĺžka 30 m. Je potrebné 
odpočítať 2,0 m za každé použité koleno 90° a 1,0 m za každé koleno 45° od maximálnej ekvivalentnej dĺžky. 
Nad 12m sa výkon kotla postupne znižuje v závislosti od ekvivalentnej dĺžky odvodu spalín.

Maximálny počet 90° kolien ktoré sa môžu použiť je 3 ks (6 ks pre kolená 45°).

Je povolené použiť akúkoľvek možnú kombináciu kolien a predĺžení, ak bude dodržaná maximálna ekvivalentná dĺžka 
a maximálny počet kolien povolených pre každý úsek.
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Oddelené nasávanie a odvod spalín
Kotle Zen môžu byť upravené pre použitie s oddeleným nasávaním a odvodom spalín. Aby sa kotol dal prispôsobiť 
tomuto typu dymovodu, je potrebné odmontovať pôvodné pripojenie pre koaxiálny dymovod a krytku z nasávania 
vzduchu, ktoré sú umiestnené na vrchnej časti prístroja; následne sa osadí a pripevní príslušný kit - rozdvojka (FOT- 
KB015):

Kotol je teraz vybavený zdvojeným pripojením Ø 80-80 mm: jedným vstupom pre nasávanie spaľovacieho vzduchu 
(potrubie vľavo) a druhým výstupom pre odvod spalín (potrubie vpravo), s odberným bodom pre analýzu spalín.

Pri inštalácii oddelenej sady, je potrebné upevniť vonkajšiu sondu do stredu ústia trubky pre 
nasávanie vzduchu:  sonda je už namontovaná vo vnútri prístroja, ale je pripravená na koaxiálny 
typ dymovodu.

Spalinový systém (aj inštalácie s dlhým odvodom spalín) je možné vykonávať tak, že príslušný dymovod bude napojený 
na pripravený výstup z kotla. Koaxiálne predĺženia a kolená nesmú mať menší priemer ako počiatočné pripojenie, 
musia byť vyrobené z materiálov vhodných pre teploty a charakter spalín vychádzajúcich z kotla, a musia mať tesné 
spoje „samec / samica“. Úseky vystavené priamemu slnečnému žiareniu musia byť schválené na takéto použitie alebo 
musia byť primerane chránené.
Pri použití oddeleného nasávania a odvodu spalín Ø 80-80 mm, je povolená maximálna ekvivalentná dĺžka 50 m 
(súčet nasávanie + odvod spalín), maximálna povolená ekvivalentná dĺžka pre nasávacie potrubie je10 m. Je potrebné 
odpočítať  1,5 m  za každé použité koleno 90° a 0,5m za každé koleno 45°. Pri predĺžení celého systému nad 
ekvivalentných 20 m (súčet nasávanie + odvod spalín), sa výkon kotla postupne znižuje v závislosti od ekvivalentnej 
dĺžky odvodu spalín. Maximálny počet 90° kolien ktoré sa môžu použiť je tri (šesť pre kolená 45°).
Je povolené použiť akúkoľvek možnú kombináciu kolien a trubiek, ak bude dodržaná maximálna ekvivalentná dĺžka a 
maximálny počet kolien povolených pre každý úsek.

Rozmery a pripojenie ku kotlu

Hlavné rozmery niektorých prvkov dymovodu namontovaných na kotli:

Napojenie potrubí pre nasávanie a odvod spalín musí byť 
urobené tak, ako je to znázornené na obrázku:

• vložte (≥40mm) trubku (1) do príslušného otvoru (2);

• stiahnite pásku (3) a skontrolujte tesnosť kvôli únikom.

Odvod spalín
Prívod vzduchu

X 3 X 4
X 3 X 4

1

3

2

1

3

2

20
0

14
5

Koaxiálny odvod spalín
ø 60/100 

Oddelená sada
ø 80-80

14
5

20
0

(Rozmery v mm)
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Hlavné komponenty systému odvodu spalín

V tabuľke sú uvedené najviac používané komponenty s objednávacími kódmi:

Vzdialenosti odvodu spalín od architektonických prvkov

Dôležité minimálne vyhovujúce vzdialenosti požadované technickou normou pre správne umiestnenie koncovky 
vývodu spalín pre zariadenia vybavené ventilátorom, s núteným odťahom spalín,  s výkonom 16 až 35 kW sú uvedené 
v tabuľke nižšie.

A
C

D
B

M

N

L
H

I
G

E

F

(mm)

A 600

B 400

C Pod ventilačným / vetracím otvorom 600

D Vedľa ventilačného / vetracieho otvoru 600

E Pod odkvapom 300

F Vertikálna vzdialenosť dvoch vývodov spalín 1500

G V horizontálnej blízkosti jedného vývodu spalín 1000

H Pod balkónom 300

I Vedľa balkóna 1000

L 300

M Od zeme alebo inej nášľapnej plochy 2200

N Od potrubí alebo odtokov 300

Pod oknom

Vedľa okna

Od rohu / výklenku / steny budovy

FOT-KX060-001
Predĺženie 60/100 koax

L=1000mm 

FOT-KX060-004
Koleno 45°, 60/100 koax

sada 2 ks

FOT-KX060-005 Koleno 90°, 60/100 koax

FOT-KS080-001

Koleno 45°, ø 80
sada 2 ksFOT-KS080-004

FOT-KS080-005 Koleno 90° ø 80

Predĺženie ø 80
L=1000mm 

FOT-KX060-A07 Komínová sada koax
koleno 90°, rúra 60/100 

FOT-KS080-007
Komínová sada

koleno 90°, rúra ø 80

FOT-HX060-A15 FOT-KB015
Adaptér

pre oddelenú sadu
Adaptér

ø 60/100  ø 80/125

FOT-HX125-012 FOT-KX080-009 Komín koaxiálny
ø 80/125

Komínový prestup
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Hlavné konfi gurácie dymovodov

DYMOVOD Ø 60/100 mm KOAXIÁLNY

FOT-KX060-007

Komínová sada 
ø60/100 L=750mm

C) HORIZONTÁLNO / VERTIKÁLNY ODVOD SPALÍNA) PRIAMY ODVOD SPALÍN CEZ STENU

B) PREDĹŽENÝ PRIAMY ODVOD SPALÍN CEZ STENU
FOT-HX060-A15

Adaptér ø60/100 - ø80/125

FOT-HX125-012

Komínový prestup

FOT-HX080-009

Koaxiálne strešné ukončenie
ø80/125 L=480 mm

FOT-KX060-001

Predĺženie koax ø60/100
L=1000mm

FOT-KX060-001

Predĺženie koax 
ø60/100 L=1000mm

FOT-KX060-007

Komínová sada 
ø60/100 L=750mm

3°

FOT-KX060-005

Koleno koax 90°
ø60/100 

3°

FOT-KS080-007
Komínová sada
Ø80mm L=750mm

3~
5°

FOT-KS080-004
Koleno 45° 
Ø80mm, sada 2 ks

FOT-KS080-001

Ø80mm L=1000mm

FOT-KS080-001

Ø80mm L=1000mm

3~
5°

FOT-KS080-005
Koleno 90°
Ø80mm

FOT-KS080-007
Komínová sada
Ø80mm L=750mm

ODDELENÉ NASÁVANIE A ODVOD SPALÍN Ø80-80 mm
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2.6.4 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Pripojte prístroj na elektrickú sieť 230V ±10% / 50Hz ±2%.

Nepoužívajte plynové alebo vodovodné potrubie ako zemnenie.

Elektrická bezpečnosť je zaručená len vtedy, keď je spotrebič správne pripojený k uzemneniu 
a uzemňovací systém bol realizovaný v súlade s legislatívou a so všetkými bezpečnostných 
technickými predpismi a normami.

Uistite sa, že elektrický rozvod vyhovuje maximálnemu elektrickému príkonu a je vybavený 
vhodným  poistným odpínačom s kategóriou prepätia triedy III.

Kotol je dodávaný s elektrickým káblom: v prípade jeho výmeny, opravy alebo úpravy, sa obráťte na autorizovaného 
technika Rinnai.

Nie je dovolené používať adaptéry, viacnásobné zásuvky alebo predlžovačky.

Spotrebič spĺňa požiadavky Európskych smerníc:
 - Smernica “Nízke napätie”
 - Smernica  “Elektromagnetická kompatibilita”.

Zariadenia majú stupeň ochrany (elektrické krytie) IPx5D.

2.6.5 WIFI CHRONOTERMOSTAT RINNAI

Kotol je štandardne dodávaný s programovateľným WiFi chronotermostatom Rinnai. Ovládací panel je prednastavený 
z výroby na chod v režime “teplota vody”, teda podľa výstupnej teploty z kotla do systému.

Aby mohol tento ovládací panel pracovať, musí byť pripojený káblom (dva vodiče) ku kotlu, ktorý ho elektricky napája 
nízkym napätím: v prípade inštalácie na väčšiu vzdialenosť je možné nadpojiť dodaný elektrický kábel káblom 
rovnakého prierezu.

Termostat musí byť inštalovaný na prístupnej stene vo výške 1,2-1,5 m od zeme; na mieste, 
ktoré je významným referenčným bodom obydlia, hlavne, ak sa bude používať v režime “teplota 
prostredia”.

Neinštalujte ho na miesta, kde je teplota >40 °C, <-20 °C alebo na miesta, kde je priamo vystavený 
slnečnému žiareniu. Vyhnite sa inštalácii v miestach s vysokou vlhkosťou, vystaveniu striekajúcej 
vode, vplyvu chemických látok alebo možnému znečisteniu (hlavne mastnými, olejovými látkami).

Spojovací elektrický kábel ovládacieho panela musí byť v dobrom stave: v prípade poškodenia 
alebo opotrebovania musí byť vymenený.

Nepoužívajte elektrické lišty alebo káblové kanály, ktoré sa už používajú pre káble s vysokým 
napätím (230V): v takomto prípade je potrebné vymeniť dodaný kábel za tienený kábel, aby sa 
zabránilo elektromagnetickému rušeniu. 

Inštalácia WiFi chronotermostatu Rinnai

Pred začatím práce je potrebné odpojiť prístroj od napätia a vytiahnuť kábel z elektrickej zásuvky.

Montáž na stenu:
• oddeľte kovový držiak od ovládača

• použijte držiak ako šablónu a pripravte si otvory pre osadenie 
hmoždiniek (Ø 6,0 x 35~40 mm)

• vložte hmoždinky do otvorov

• pripevnite držiak k stene pomocou dodaných skrutiek

• pripevnite k dvom pólom ovládača (zo zadnej strany) dva konce 
vodičov dodaného elektrického kábla

• nainštalujte termostat na kovový držiak.

Inštalácia do elektrickej krabice:
• oddeľte kovový držiak od ovládača

• pripevnite držiak ku kotviacim bodom elektrickej krabice

• pripevnite k dvom pólom ovládača (zo zadnej strany) dva konce 
vodičov dodaného elektrického kábla

• nainštalujte termostat na kovový držiak.
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2.6.6 PRIESTOROVÝ TERMOSTAT INEJ ZNAČKY

Kotol Rinnai môže pracovať len s pripojeným WiFi chronotermostatom Rinnai; prípadne môže fungovať aj s pripojeným 
ďalším termostatom (inej značky) a súčasne zostať pripojený na WiFi chronotermostat Rinnai. V tejto druhej konfi gurácii 
ovládací panel Rinnai postúpi funkciu kontroly teploty prostredia voliteľnému termostatu inej značky. Na pripojenie 
priestorového termostatu inej značky k elektronike kotla je sériovo dodávaný osobitný konektor s káblom (modrý).

Inštalácia priestorového termostatu (inej značky)

Vypnite prístroj a vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

• zložte predný kryt z telesa kotla, dávajte pritom pozor a nepoškoďte 
manometer; kryt najskôr nadvihnite smerom nahor, až potom ho 
môžete odobrať

• odoberte ochranný kryt z dosky plošných spojov elektroniky (PCB) 
a pripojte dodaný kábel k zásuvke CN17, ktorá je na PCB hore 
vpravo

• prevlečte kábel cez otvory v spodnej časti opláštenia kotla a pripojte 
sekundárny priestorový termostat k nainštalovanému káblu

• skontrolujte, či typ pripojeného termostatu je s “otvoreným 
kontaktom”: ak je s “uzavretým kontaktom”, tak je potrebné zmeniť 
parameter č.14 v menu B

• zatvorte ochranný kryt na PCB a namontujte predný kryt na kotol

• zapojte kotol do zásuvky, zapnite ovládací panel a 
spustite funkciu vykurovania stlačením tlačidla  : 
kotol musí byť nastavený na režim “teplota vody” ( ); 
prekontrolujte správny chod systému.

2.6.7 NAPLNENIE SYSTÉMU

Po dokončení napojenia na rozvod vody, plynu, elektriny a po pripojení dymovodu je ďalším krokom napustenie 
kúrenárskeho rozvodu otvorením napúšťacieho kohútika, ktorý sa nachádza na spodku kotla.

Naplnenie vykurovacieho okruhu sa musí vykonať veľmi pomalým spôsobom: obmedzí 
sa tak tvorba vzduchových bublín, ktoré spôsobujú spomalenie uvedenia systému do prevádzky 
a môžu spôsobiť viac problémov v počiatočnej fáze používania.

Po nainštalovaní kotla a pred jeho uvedením do prevádzky si skontrolujte, že systém bol napustený 
správne a že manometer umiestnený na prednom kryte ukazuje – ešte pri studenom systéme – 
hodnoty v zelenom políčku (0,5-1,5 bar). V prípade potreby nastavte správne hodnoty pomocou 
napúšťacieho kohútika umiestneného v spodnej časti kotla.

Kotol má odvzdušňovací ventil zabudovaný na obehovom čerpadle: uistite sa, že je uzáver ventilu 
uvoľnený a priechodný, aby mohol odpúšťať vzduch.

Otvorte odvzdušňovacie ventily na vykurovacom rozvode a na radiátoroch, vypúšťajte vzduch až 
dovtedy, kým nepotečie iba voda.

Po pripojení elektrického napájacieho kábla, kotol vykoná automatický cyklus odvzdušnenia (a 
niektoré interné kontrolné operácie), v trvaní  60-120 min. Počas tejto fázy nesmiete stlačiť žiadne 
tlačidlo na ovládacom paneli, kým sa cyklus neukončí (počas tejto fázy sa môžu niektoré symboly 
na displeji rozsvietiť a /alebo zhasnúť).

Na konci odvzdušňovacieho cyklu sa môže stať, že tlak v systéme klesne pod minimálnu odporúčanú hodnotu: 
pomocou napúšťacieho kohútika dopustite vodu na správnu hodnotu.

V prípade, že odvzdušňovací cyklus nebol dostatočný na vypustenie väčšiny vzduchu zo systému, odporúča sa odpojiť 
elektrický napájací kábel a opäť ho zapojiť, čím sa zopakuje celý odvzdušňovací proces.

V prvých fázach používania a s určitou pravidelnosťou sa odporúča skontrolovať, či manometer na prednom paneli 
zobrazuje normálnu hodnotu tlaku. V prípade potreby doplňte systém pomocou plniaceho ventilu a obnovte správny 
tlak v systéme.

Kábel (modrý) na pripojenie 
priestorového termostatu 

Prechod pre modrý kábel

Zásuvka CN17
(Modrá)

Západky

①

②
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2.7 OBEHOVÉ ČERPADLO
Kotol je sériovo dodávaný so zabudovaným obehovým čerpadlom s vysokou energetickou účinnosťou, ktorá je v 
súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 641/2009.

Čerpadlo je priamo riadené PCB elektronikou kotla a má automatickú prevádzku: je nastavená na najvhodnejšiu 
prevádzku na základe nameraného teplotného rozdielu medzi výstupnou vodou z kotla a spiatočkou.

V grafe sú znázornené charakteristické krivky čerpadla a tlakové straty na výmenníku:

Sekundárne obehové čerpadlo

V určitých prípadoch by mohla nastať situácia, keď z dôvodu vysokých 
tlakových strát v systéme, by zbytkový výtlak obehového čerpadla mohol 
byť slabý alebo nedostatočný pre správny obeh vody vo vykurovacom 
systéme. 

Pre tento účel je k dispozícii voliteľné príslušenstvo na pripojenie 
sekundárneho čerpadla mimo kotla, ktorým sa ku kotlu dá pripojiť jedno 
sekundárne externé čerpadlo. Prevádzka sekundárneho čerpadla je 
riadená veľmi jednoducho – sekundárne čerpadlo je v chode vtedy, 
keď je v chode aj primárne čerpadlo. Čerpadlo sa aktivuje počas fáz 
vykurovania, keď sa spustí ochrana proti zamrznutiu, a keď sa vykonáva 
počiatočná skúška funkčnosti (odvzdušňovací cyklus).

Požadované vlastnosti kompatibilného doplnkového čerpadla sú:
 - Napätie: 230V AC, 50Hz
 - Prúd: <1 A
 - Rozbehový prúd: <1.5 A

Čerpadlá s odlišnými technickými špecifi káciami môžu spôsobiť poruchu 
alebo poškodiť PCB prístroja.

Inštalácia:

• odpojte elektrický napájací kábel

• hydraulicky zapojte čerpadlo k okruhu ÚK

• pripojte kábel čerpadla k zásuvke CN5 - modrá - na doske plošných 
spojov elektroniky (PCB)

• odstráňte konektor na voľnom konci kábla a pripojte jeho vodiče na 
kabeláž od čerpadla podľa elektrickej schémy uvedenej vpravo

• odporúča sa inštalácia poistky 3 A.

0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

0 200 400 600 800 1000 1200

Prietok [l/h]

   Zen 34
   Zen 24 / Zen 29

   Zen 34
   Zen 24 / Zen 29

P
[kPa]

0

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

 6,0

 7,0

 8,0

H
[m]

Dopravná výška - Výtlak

Tlaková strata na kotli

Zásuvka CN5 (modrá)

Elektronika - PCB

Sekundárne (L)

Poistka 3A

(N)
(zem)

PCB

CN5

Sekundárne

Zapojenie do systému



42

2.8 UVEDENIE DO PREVÁDZKY

VAROVANIE Nižšie uvedené úkony smú vykonávať len odborne spôsobilí a kvalifi kovaní pracovníci.

Pri uvádzaní systému do prevádzky musí inštalatér dodržať požiadavky noriem STN a STN EN (resp. ČSN a ČSN 
EN), platnej legislatívy a právnych predpisov, miestnych technických predpisov. Najmä v prípade nových systémov sa 
odporúča otvoriť dvere a okná a vyvetrať dobre miestnosť, vyhýbať sa otvorenému plameňu alebo iskrám, odvzdušniť 
rozvod plynu a skontrolovať tesnosť vnútorného rozvodu podľa pokynov uvedených v príslušnej technickej norme. 
V nasledovnej tabuľke sú uvedené niektoré úkony všeobecného charakteru pri konečnej kontrole:

Po ukončení všetkých úkonov týkajúcich sa uvedenia do prevádzky, autorizovaný servisný technik, resp. 
servisné stredisko Rinnai vykoná prvé spustenie spotrebiča. Zároveň potvrdí záručný list, ktorý musí 
byť starostlivo uchovaný spolu s dokumentáciou o výrobku a musí byť predložený na požiadanie počas 
následných technických zásahov, resp. údržby.
Jedna kópia záručného listu potvrdeného servisným technikom musí byť zaslaná na adresu: 
TRJ s.r.o., M.R.Štefánika 19, 911 01 Trenčín.
Pri uvedení kotla do prevádzky autorizovaný servisný technik Rinnai musí:

• skontrolovať, či používaný typ plynu súhlasí s typom plynu, pre ktorý je výrobok určený
• skontrolovať, či napojenie na elektrickú sieť (230V, 50Hz) a uzemnenie sú správne prevedené
• skontrolovať tesnosť prívodu plynu a prvkov pre reguláciu plynu
• skontrolovať, či je vykurovací rozvod naplnený vodou so správnym tlakom (0,5 – 1,5 bar)
• skontrolovať tesnosť hydraulických okruhov
• skontrolovať, či odvzdušňovací ventil funguje a či je systém riadne odvzdušnený
• skontrolovať pripojenie odvodu kondenzátu na odpad a naplnenie sifónu vodou
• skontrolovať vetranie v mieste inštalácie kotla
• skontrolovať, či je systém nasávania / odvodu spalín je dobre pripojený a či nie je upchatý
• skontrolovať, či sa kotol zapol a či pracuje správne
• skontrolovať, či sú správne tlaky plynu (pre prevádzku v režime ÚK aj TV)
• skontrolovať emisie CO2 pri maximálnom a minimálnom výkone
• skontrolovať dokumentáciu ku kotlu.

Ak by jedna z týchto kontrol mala negatívny výsledok, kotol nesmie byť uvedený do prevádzky.

Fáza kontroly Postup overovania Poznámka

Všeobecná kontrola

.

Fáza napustenia 
rozvodov  ÚK a TV

Odvod kondenzátu

Tepelná izolácia a 
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2.9 PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

Kotol je sériovo vybavený automatickou protimrazovou funkciou, ktorá slúži na ochranu vykurovacieho a teplovodného 
okruhu spotrebiča pred nízkymi teplotami.

Keď teplota vody vo vykurovacom okruhu klesne na 6 °C, alebo teplota prostredia, kde je kotol nainštalovaný klesne 
na 3 °C, prvý stupeň protimrazovej ochrany spustí čerpadlo, ktoré vykoná 4 min cyklus cirkulácie na vykurovacom 
okruhu a cyklus 30 s na okruhu TV.

Keď teplota vody vo vykurovacom okruhu klesne pod 5 °C, druhý stupeň protimrazovej ochrany spustí aj horák kotla 
na maximálnu dobu 60 s (alebo dovtedy, kým teplota v okruhu ÚK nevystúpi na 55 °C po dobu aspoň 2 sekundy).

Ak teplota vody vo vykurovacom okruhu klesne na 2 °C alebo teplota prostredia, kde je kotol nainštalovaný klesne na 
5 °C, aktivujú sa špeciálne keramické odpory (výhrevné telieska), len pre ochranu okruhu TV.

Funkcia ochrany pred mrazom je zaručená, len ak:

• spotrebič má dostatočné množstvo a tlak plynu, a je elektricky napájaný a zapnutý

• kotol nie je zablokovaný (chybový kód)

• spotrebič nie je poškodený.

Za týchto podmienok je kotol chránený proti mrazu až do teploty okolitého prostredia -20 °C.

Ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia kotla z dôvodu veľmi nízkych teplôt, alebo nie je potrebné ho využívať  dlhšiu 
dobu, odporúča sa uviesť kotol do bezpečného stavu a vykonať úplné vypustenie vody zo zariadenia

Všetky potrubia a prípojky, ktorým hrozí riziko zamrznutia, musia byť vhodne zaizolované. 
Odporúča sa, hlavne na potrubí prívodu vody, používať elektrické vyhrievacie prvky. 

Osobitnú pozornosť treba venovať aj ochrane systému odvádzania kondenzátu pred zamrznutím.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené zamrznutím / mrazom.
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3. POKYNY PRE ÚDRŽBU

Nasledovné kapitoly obsahujú špecifi cké pokyny pre správnu údržbu produktu.
Sú určené výhradne pre kvalifi kovaný technický personál.
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3.1 PARAMETRE MENU

Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča nemeniť parametre v menu, ak vám nie sú dostatočne 
známe významy jednotlivých parametrov a následky, ktoré tieto zmeny  môžu mať na kotol.

Odporúča sa preventívne vždy kontaktovať servis Rinnai, aby nedošlo k poškodeniu kotla alebo 
systému, na ktorý je kotol napojený, aby sa predišlo všetkým možným rizikám zo strany užívateľov.

Jednotky parametrov merania

Hodnoty jednotlivých parametrov sa na WiFi chronotermostate zobrazujú 
na pravej stane displeja ako:

 - hodnota vyjadrená v stovkách (1 = 100);

 - hodnota vyjadrená v jednotkách.

Parametre menu B

Menu B združuje hlavne parametre týkajúce sa používania kotla:

Č. 
par. Parameter Hodnoty Popis parametra Jednotka/ 

Výrobné nast.

1 Typ plynu 1 - 4 1: Zemný plyn - G20              2: Propán - G31
3: Vzduch/propán - G230      4: LPG - G30/G31

2 Hodiny spaľovania 
v režime ÚK 0 - 1999 Celkový počet hodín prevádzky v režime ÚK. 1 = 100 hod

3 Hodiny spaľovania 
v režime TV 0 - 1999 Celkový počet hodín prevádzky v režime TV. 1 = 100 hod

4 Porucha / zhasnutie 
plameňa počas prevádzky 0 - 1999 Celkový počet zlyhania plameňa počas spaľovania.

5 Zapálenie horáka 
v režime ÚK 0 - 1999 Celkový počet zapálení horáka pre ÚK. 1 = 100x

6 Zapálenie horáka 
v režime TV 0 - 1999 Celkový počet zapálení horáka pre TV. 1 = 100x

7 Výpadky zariadenia
(Black-out) 0 - 1999 Počet výpadkov celkom. 1 = 10x

8 Spotreba plynu 
v režime ÚK 0 - 1999 Celková spotreba plynu v režime ÚK. 1 = 100 

(m3 alebo Kg)

9 Spotreba plynu 
v režime TV 0 - 1999 Celková spotreba plynu v režime TV. 1 = 100 

(m3 alebo Kg)

10 Obmedzenie výkonu ÚK Min - 100% Výkon kotla je obmedzený na nastavenú hodnotu v %, 
zníži sa iba výkon pre režim ÚK. 100 %

11 Modulačné čerpadlo ON / OFF
Voľba funkcie chodu čerpadla: 
ON   = chod čerpadla s modulovaním prietoku
OFF = chod s maximálnym prietokom

ON

12 Aktivácia čerpadla ON / OFF OFF = čerpadlo je aktívne počas spaľovania
ON   = čerpadlo je stále aktívne OFF

13 Prepínací čas trojcestného  
ventilu TV-ÚK

ON = 30 s
OFF = 3 min

Čakacia doba trojcestného ventilu pred prepnutím z TV 
na ÚK po použití teplej vody. OFF

14 Kontakt priestorového 
termostatu

A = zatvorený
B =   otvorený

Typ kontaktu priestorového termostatu inej značky. 
(Zatvorený = požiadavka na teplo pri uzavretom obvode) B

15 Senzor zemetrasenia ON / OFF Zap/Vyp  senzor pre zemetrasenie. ON

16 Funkcia "kominár" ON / OFF Zapne kotol pri maximálnom výkone na desať minút. OFF
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Parametre menu C

Menu C zobrazuje históriu posledných dvadsiatich chybových kódov v opačnom chronologickom poradí (od 
najnovšieho):

Č. 
par. Parameter Hodnoty Popis parametra

1 Chybový kód č.01 Chybový kód a
počet výskytov chyby

Zobrazuje:
- posledných dvadsať  zaregistrovaných chybových kódov 
  (pozícia 1 = najnovší)
- počet  prípadov, koľkokrát sa chyba objavila

2 Chybový kód č.02 Chybový kód a
počet výskytov chyby

...

20 Chybový kód č.20 Chybový kód a
počet výskytov chyby

21 Celkové chybové kódy Celkový počet registrovaných chybových kódov.

Parametre menu D

Menu D zobrazuje aktuálnu hodnotu zistenú príslušným senzorom kotla:

Č. 
par. Parameter Hodnoty Popis parametra Jednotka/ 

Výrobné nast.

1 Vonkajšia teplota -50 až 50°C Teplota zistená vonkajším teplotným snímačom. °C

2 Teplota vykurovacej 
vody (ÚK) -9 až 161°C Teplota na výstupe z kotla do vykurovacieho okruhu. °C

3 Teplota vody na 
spiatočke (ÚK) -9 až 161°C Teplota vody na spiatočke z vykurovacieho systému. °C

4 Teplota teplej vody (TV) -9 až 161°C Teplota okruhu teplej vody. °C

5 Teplota snímača 
protimrazovej ochrany -50 až 50°C Teplota zistená senzorom proti zamrznutiu. °C

6 Teplota snímača spalín -9 až 161°C Teplota zistená snímačom teploty spalín. °C

7 Otáčky ventilátora 
(vstup) Zobrazuje požadovanú rýchlosť otáčania ventilátora. ot/min

8 Otáčky ventilátora 
(výstup) Zobrazuje zistenú rýchlosť otáčania ventilátora. ot/min 

9 PWM ventilátora 
(vstup) 0 - 1023 Zobrazuje PWM ventilátora.

(modulácia so šírkou impulzu) BIT
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3.2 PCB

Doska plošných spojov - elektronika kotla (PCB) je chránená plastovým krytom. Tento treba zložiť dole, ak je 
potrebné mať prístup k mikrospínačom na doske. Obvody na PCB sú chránené povlakom zo silikónovej živice: táto 
špeciálna úprava ich chráni od blúdivých prúdov, vlhkosti, prachu a nežiaducich zásahov, čo zaručuje dlhšiu životnosť 
komponentov.

Z bezpečnostných dôvodov a aby sa zabránilo poškodeniu samotného kotla, pri každom zásahu 
na PCB je potrebné vytiahnuť kábel z elektrickej zásuvky: vypnutie kotla pomocou tlačidla ON/OFF 
na ovládacom paneli nie je dostačujúce.

V hornej časti PCB, na ľavej strane, sú umiestnené dva rady mikrospínačov (SW1 a SW2), v každom rade po osem. 
Vpravo sú tri LED diódy rôznych farieb (červená, zelená a žltá):

Význam mikrospínačov SW1

Niektoré nastavenia kotla je možné urobiť len zmenou poradia mikrospínačov na SW1 podľa nasledujúcej tabuľky:

Č. Skupina SW1

1 OFF Zemný 
plyn

(G20)

ON
Propán
(G31)

OFF Vzduch/
propán
(G230)

ON
LPG
(G30)

OFF
Nepouž 

sa

ON
Nepouž 

sa

OFF
Nepouž 

sa

ON
Nepouž 

sa2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON
3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON
4 OFF Model:

REB-KBI2424FF
ON Model:

REB-KBI2929FF
OFF

Nepoužíva sa
ON Model:

REB-KBI3535FF5 OFF OFF ON ON

6 OFF Inštalácie s nízkou nadmorskou výškou 
(do 900 m n.m.) ON Inštalácie vo vysokých nadmorských výškach

(nad 900 m n.m.)
7 OFF

Normálny prevádzkový režim
ON

Zmena nastavenia mikrospínačov povolená
8 OFF ON

Z bezpečnostných dôvodov elektronika PCB akceptuje zmeny mikrospínačov len vtedy, ak boli 
vopred aktivované mikrospínače číslo sedem a osem (prepnúť do polohy ON). V opačnom prípade 
bude PCB ignorovať akúkoľvek zmenu mikrospínačov a ich posunutie bude interpretovať ako 
náhodné, nedobrovoľné, kotol sa zablokuje a zobrazí chybový kód 20.

Po ukončení zmien je potrebné uviesť mikrospínače číslo sedem a osem do pôvodnej polohy OFF.

Význam kontroliek LED

Kontrolky LED  na PCB slúžia ako vizuálny sprievodca počas vykonávania zmien na mikrospínačoch v rade SW1.

Rozsvietenie a blikanie majú presný význam:

LED červená = typ plynu LED zelená = model LED žltá = nadmor. výška
Jedno bliknutie Zemný plyn (G20) REB-KBI2424FF Nízka - do 900 m n.m.
Dve bliknutia Propán (G31) REB-KBI2929FF Vysoká - nad 900 m n.m.
Tri bliknutia Vzduch / propán (G230)
Štyri bliknutia LPG (G30) REB-KBI3535FF



49

Význam mikrospínačov SW2

Niektoré nastavenia kotla je možné urobiť len zmenou poradia mikrospínačov na SW2 podľa nasledujúcej tabuľky:

Č. Skupina SW2

1 OFF Prerušované spaľovanie ON Kontinuálne spaľovanie
2 OFF Nepoužíva sa ON Nepoužíva sa
3 OFF Nepoužíva sa ON Nepoužíva sa
4 OFF Normálny režim 

spaľovania
OFF Nútený režim 

minimálny výkon
ON Nútený režim 

čiastočný výkon
ON Nútený režim 

maximálny výkon5 OFF ON OFF ON
6 OFF

Normálny prevádzkový režim
ON

Zmena nastavenia mikrospínačov povolená
7 OFF ON

8 OFF Nepoužíva sa ON Nepoužíva sa

Z bezpečnostných dôvodov elektronika PCB akceptuje zmeny mikrospínačov jeden, štyri a päť 
len vtedy, ak boli vopred aktivované mikrospínače číslo šesť a sedem (prepnúť do polohy ON). 
V opačnom prípade bude PCB ignorovať akúkoľvek zmenu mikrospínačov a ich posunutie bude 
interpretovať ako náhodné a  nedobrovoľné.

Po ukončení zmien je potrebné:

• skontrolovať, či mikrospínače štyri a päť sú v polohe OFF

• uviesť mikrospínače číslo šesť a sedem do polohy OFF.

Z bezpečnostných dôvodov a s cieľom chrániť kotol, nastavenia spaľovania v nútenom režime 
budú po dvoch hodinách od ich aktivácie ignorované a kotol sa vráti do chodu s normálnym 
spaľovacím režimom.
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3.3 PRESTAVBA A NASTAVENIE TLAKU PLYNU

Tento postup môže vykonávať len kvalifi kovaný technický personál.

Akákoľvek manipulácia nekvalifi kovaným personálom so spotrebičom bude mať za následok 
okamžité prepadnutie záruky na produkt.

Skupina plynových ventilov a doska elektroniky PCB sú elektronicky kalibrované v továrni počas 
testovania produktu.

Spotrebič nie je potrebné nastavovať počas inštalácie.

Postup prestavby na iný typ plynu sa skladá z troch fáz:

1. zmena mikrospínačov na PCB na nový typ plynu

2. výmena plynovej trysky

3. kontrola CO2 a prípadné nastavenie tlaku plynu (v nútenom režime, pri minimálnom a maximálnom 
výkone).

Fáza 1

•  zatvorte ventil na prívode plynu a odpojte napájací kábel z elektrickej 
zásuvky

• odmontujte predný kryt

• skontrolujte, či typ plynu zvoleného pomocou mikrospínčov v rade 
SW1 súhlasí s plynom použitým v rozvode:

Nr. Bancata SW1
1 OFF Zemný 

plyn
(G20)

ON
Propán
(G31)

OFF Vzduch
/propán
(G230)

ON
LPG
(G30)2 OFF OFF ON ON

3 OFF OFF OFF OFF

Aby zmena mikrospínačov bola účinná, je potrebné 
dodržať špecifi cký postup uvedený v odseku 3.2 PCB, na 
str. 48.

Fáza 2

• odpojte napájací kábel plynového ventilu

• odskrutkujte skrutky (3 ks), ktoré upevňujú plynový ventil

• vyberte plynový ventil, dávajte pozor a nepoškoďte tesnenie o-krúžok

• vymeňte plynovú trysku:

Model
Označenie trysky

A B
REB-KBI2424FF
REB-KBI2929FF 29 G20 G30 G31 G230

REB-KBI3535FF 35 G20 G30 G31 G230

• namontujte plynový ventil tak, aby ste nepoškodili o-krúžky

• otvorte ventil na prívode plynu a skontrolujte, či z okruhu neuniká plyn.

VAROVANIE

Západky

Doska elektroniky PCB

①

②

VAROVANIE

Skrutky
(2 ks)

Skrutka

Plynový ventil

Plynová tryska

Tryska

Napájací kábel

A

B
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Fáza 3

• zapojte kábel do elektrickej zásuvky

Osobitne dôležitá a na presnosť citlivá je nasledujúca 
časť postupu. Aby sa zabránilo nenapraviteľnému 
poškodeniu kotla, je potrebné použiť kalibrované 
zariadenie a pracovať s maximálnou pozornosťou. V 
prípade pochybností, odporúčame nepokračujte ďalej 
a kontaktujte TRJ s.r.o. pred ďalším krokom.

• odmontujte zátku z otvoru pre analýzu spaľovania a vložte do nej 
sondu analyzátora spalín

• zapnite kotol v režime prípravy TV

• pomocou mikrospínačov skupiny SW2 prepnite spotrebič do núteného 
režimu s minimálnym výkonom:

Č. Skupina SW2
4 OFF Normálny 

režim
OFF Minimálny 

výkon
ON Čiastočné 

zaťaženie
ON Maximálny 

výkon5 OFF ON OFF ON

Aby zmena mikrospínačov bola účinná, je potrebné 
dodržať špecifi cký postup uvedený v odseku 3.2 PCB, na 
str. 49.

• porovnajte hodnotu CO2 odmeranú pri nútenom minimálnom výkone, 
s údajmi uvedenými v odseku 3.6 Parametre spaľovania, na str. 57

• ak je potrebné upraviť hodnotu CO2, odstráňte čierny uzáver z 
nastavovacej skrutky plynového ventilu a otáčajte skrutkou v smere 
hodinových ručičiek pre zvýšenie (v opačnom smere pre zníženie)

• pomocou mikrospínačov skupiny SW2 prepnite spotrebič do núteného 
režimu s maximálnym výkonom

• porovnajte hodnotu CO2 odmeranú pri nútenom maximálnom výkone, 
s údajmi uvedenými v odseku 3.6 Parametre spaľovania, na str. 57

• ak je potrebné upraviť hodnotu CO2, odstráňte čierny uzáver z 
nastavovacej skrutky plynového ventilu a otáčajte skrutkou v smere 
hodinových ručičiek pre zvýšenie (v opačnom smere pre zníženie)

• prepnite mikrospínače skupiny SW2 späť do „normálneho“ režimu a 
vypnite kotol

• namontujte predný kryt na kotol

• aktualizujte štítok spotrebiča s údajmi o spotrebiči (umiestnený na 
pravej strane) a nalepte na posledný riadok nálepku s vyznačením 
aktuálneho typu plynu, na ktorý je spotrebič upravený.

-

+

Západky

2

M: model, type, handelsbezeichnung, modello, modelo,
      model, μοντέλο, model, model, modelo.
S:  serial number, numéro de série, seriennummer, numero di
      serie, número de serie, serie nummer, σειριακός αριθμός,
      serijska številka, numer seryjny, número de série.
T:   appliance type, type d'appareil, geräteart, tipo di
       apparecchio, tipo de aparato, type, τύπος συσκευής,
       tip naprave, typ urządzenia, tipo de aparelho.
W: water pressure, pression d'eau, wasserdruck, pressione
       acqua, presión de agua, water druk, πίεση νερού,
       tlak vode, ciśnienie wody, pressão de água.
E:  electric data, valeurs électriques, elektroanschluß,
      alimentazione elettrica, datos eléctricos, elektrische
      spanning, Ηλεκτρική τροφοδοσία, električni podatki,
      dane elektryczne, dados eléctricos.
I:  protection, protection, IP-schutzart, grado di protezione,
      grado de protección, IP-bescherming, βαθμός προστασίας,
      zaščita, stopień ochrony, proteção.
N: NOx class, classe NOx,  NOx-klasse, classe NOx, clase NOx,
      NOx klasse, κατηγορίας NOx, razred NOx, klasa NOx, 
      classe NOx.
C:  country of destination, pays de destination,
      bestimmungsland, paese di destinazione, país de destino,
      bestemmingsland, χώρα προορισμού, ciljna država,
      kraj docelowy, país de destino.
G:  gas category, catégorie de gaz, gerätekategorie, categoria
      gas, categoría de gas, gas categorie, kατηγορία αερίου,
      vrsta plina, rodzaj gazu, categoria de gás.
P:  gas pressure, pression de gaz, gasanschlussdruck,
      pressione gas, presión de gas, gas categorie, πίεση αερίου,
      tlak plina, ciśnienie gazu, pressão de gás.
A:  adjustment, ajustement, eingestellt für, impostazione,
      ajuste, afstelling, Ρυθμισμένο για, nastavitev, regulacja,
      ajuste.

G - C:

M:
S:
T:

W:

E:

QR
code

A:

CONDENSING BOILER

G20-20mbar
G230-20mbar
G30-30mbar
G31-37mbar

P Pn kW
Max / Min

Qn (Hi) kW
Max / Min

 2H   -   G20   -   20mbar   -   NG

I:
N:

A:      2H   -   G20   -   20mbar   -   NG
    

   

Nový druh
plynu

Otvor pre sondu
analyzátora

spalín

Analyzátor
spalín

.

VAROVANIE
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3.4 ELEKTRICKÁ SCHÉMA A DIAGNOSTICKÉ BODY

trafo
       ‘A’ 

     ‘B’

RPGWBLBRG
R
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Komponent
Merací bod

Štandardné hodnoty Poznámka
Konektor Farba kábla

Napájací kábel 1 Bl-Br      ~AC   195,5 - 253 V
Obehové čerpadlo 2 Br-Bl      ~AC   195,5 - 253 V V prevádzke

Trojcestný ventil 3
Br-G      ~AC   195,5 - 253 V V režime ÚK
Bk-G      ~AC   195,5 - 253 V V režime TV

Protimrazová ochrana - keramické 
odpory 4 Y-W      ~AC   195,5 - 253 V V prevádzke

Externé obehové čerpadlo 5 Bk-Bl      ~AC   195,5 - 253 V V prevádzke
Zapaľovacie trafo 6 G-G      ~AC   195,5 - 253 V V prevádzke

Ventilátor 7 R-Bk      ═DC     2 - 54 V V prevádzke
Y-Bk      ═DC   10 - 14 V

Termistor protimrazovej ochrany

8

Br-Br

 -10 °C :   16,5 - 18,1 kΩ
    0 °C :     9,6 - 12,2 kΩ
  10 °C :     6,3 -   7,9 kΩ
  20 °C :     4,2 -   5,2 kΩ

Odpojte termistor a 
odmerajte odpor

Termistor okruhu TV W-W   15 °C :   11,9 - 13,3 kΩ
  30 °C :     6,7 -   7,41 kΩ
  45 °C :     4,0 -   4,3 kΩ
  60 °C :     2,4 -   2,6 kΩ
  20 °C :     0,7 -   0,9 kΩ

Odpojte termistor a 
odmerajte odpor

Termistor na spiatočke z ÚK Bk-Bk
Termistor na výstupe do ÚK G-G

Snímač teploty spalín Bk-Bk

Chronotermostat Rinnai 9 W-W      ═DC   10 - 14 V

Snímač vonkajšej teploty 10 Br-Br

 -20 °C :   26,7 - 29,8 kΩ
 -10 °C :   16,5 - 18,1 kΩ
    0 °C :     9,6 - 12,2 kΩ
  10 °C :     6,3 -   7,9 kΩ
  20 °C :     4,2 -   5,2 kΩ

Odpojte termistor a 
odmerajte odpor

Tepelná poistka 12 Bk-Gr      ═DC   10 - 14 V
R-Gr      ═DC   10 - 14 V

Ionizačná elektróda 13 Bk-TERRA
     ~AC     0 V V pohotovostnom režime
     ~AC   50 - 100 V V prevádzke

Núdzový vypínač 14 Bk-Bk      ═DC   4,5 - 5,5 V

Regulácia otáčok čerpadla 15

Br-Bl

     Pri prevádzke čerpadla:
     ═DC   0,01 - 1,0 V
     Pri vypnutom čerpadle:
     ═DC   4,5 - 5,5 V

Bk-Bl

     Pri prevádzke čerpadla:
     ═DC   0,1 - 1,.5 V
     Pri vypnutom čerpadle:
     ═DC   4,5 - 5,5 V

Plynový ventil 16 W-Br      ═DC   10 - 14 V

Zmerajte napätie pri 
zapnutomventile.
Odmerajte odpor pri 
vypnutom ventile.

Priestorový termostat (inej značky) 17 Bl-Bk      ═DC   4,5 - 5,5 V
Integrovaný ovládací panel 
(Body controller) 19 Bl-Bk      ═DC   4,5 - 5,5 V

R-Bk      ═DC   10 - 14 V

Spínač prietoku TV (Flussostat) 21 Bk-Bk      ═DC   4,5 - 5,5 V V pohotovostnom režime
Bk-Bk      ═DC   0 - 0,5 V V prevádzke
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3.5 TECHNICKÉ ÚDAJE

Model REB-
KBI2424FF

REB-
KBI2929FF

REB-
KBI3535FF Jednotka

ÚK príkon (Max/Min), (G20), (Hi) 24,0 / 5,8 29,0 / 5,8 34,88 / 7,9 kW

ÚK príkon (Max/Min), (G230), (Hi) 24,5 / 5,9 29,6 / 5,9 34,88 / 8,1 kW

ÚK príkon (Max/Min), (G30), (Hi) 24,6 / 5,9 29,7 / 5,9 34,88 / 8,1 kW

ÚK príkon (Max/Min), (G31), (Hi) 24,5 / 5,9 29,6 / 5,9 34,88 / 8,1 kW

ÚK výkon (Max/Min), 80/60 °C, (G20) 23,2 / 5,3 28,0 / 5,3 33,7 / 7,3 kW

ÚK výkon (Max/Min), 80/60 °C, (G230) 23,2 / 5.3 28,0 / 5,3 33,0 / 7,3 kW

ÚK výkon (Max/Min), 80/60 °C, (G30) 23,2 / 5,3 28,0 / 5,3 33,0 / 7,3 kW

ÚK výkon (Max/Min), 80/60 °C, (G31) 23,2 / 5,3 28,0 / 5,3 33,0 / 7,3 kW

ÚK výkon (Max/Min), 50/30 °C, (G20) 24,8 / 5,8 30,0 / 5,8 36,1 / 8,0 kW

ÚK výkon (Max/Min), 50/30 °C, (G230) 24,8 / 5,8 30,0 / 5,8 35,3 / 8,0 kW

ÚK výkon (Max/Min), 50/30 °C, (G31) 24,8 / 5,8 30,0 / 5,8 35,3 / 8,0 kW

ÚK výkon (Max/Min), 50/30 °C, (G30) 24,8 / 5,8 30,0 / 5,8 35,2 / 7,3 kW

ÚK výkon pri čiastočnom zaťažení (30%), spiatočka 30 °C, (G20) 7,7 9,3 11,2 kW

ÚK výkon pri čiastočnom zaťažení (30%), spiatočka 30 °C, (G230) 7,7 9,3 11,0 kW

ÚK výkon pri čiastočnom zaťažení (30%), spiatočka 30 °C, (G30) 7,7 9,3 11,0 kW

ÚK výkon pri čiastočnom zaťažení (30%), spiatočka 30 °C, (G31) 7,7 9,3 11,0 kW

TV príkon (Max/Min), (G20), (Hi) 24,0 / 5,8 29,0 / 5,8 34,88 / 7,9 kW

TV príkon (Max/Min), (G230), (Hi) 24,5 / 5,8 29,6 / 5,8 34,88 / 7,9 kW

TV príkon (Max/Min), (G30), (Hi) 24,6 / 5,8 29,7 / 5,8 34,88 / 7,9 kW

TV príkon (Max/Min), (G31), (Hi) 24,5 / 5,8 29,6 / 5,8 34,88 / 7,9 kW

TV výkon (Max/Min), (G20) 23,5 / 5,4 28,4 / 5,4 33,1 / 7,4 kW

TV výkon (Max/Min), (G230) 23,5 / 5,4 28,4 / 5,4 33,4 / 7,4 kW

TV výkon (Max/Min), (G30) 23,5 / 5,4 28,4 / 5,4 33,4 / 7,4 kW

TV výkon (Max/Min), (G31) 23,5 / 5,4 28,4 / 5,4 33,4 / 7,4 kW

Účinnosť ÚK (Max/Min), 80/60 °C, (G20), (Hi) 97,5 / 95,5 98,1 / 97,7 98,4 / 95,7 %

Priemerná účinnosť ÚK, 80/60 °C, (G20), (Hi) 97,3 97,7 98,3 %

Účinnosť ÚK (Max/Min), 80/60 °C, (G230), (Hi) 95,1 / 90,0 95,1 / 90,0 95,1 / 90,2 %

Účinnosť ÚK (Max/Min), 80/60 °C, (G30), (Hi) 94,8 / 89,7 94,8 / 89,7 94,8 / 89,9 %

Účinnosť ÚK (Max/Min), 80/60 °C, (G31), (Hi) 95,1 / 90,0 95,1 / 90,0 95,1 / 90,2 %

Účinnosť ÚK (Max/Min), 50/30 °C, (G20), (Hi) 107,4 / 108,1 107,9 / 108,6 107,8 / 108,5 %

Účinnosť ÚK (Max/Min), 50/30 °C, (G230), (Hi) 101,1 / 98,5 101,3 / 98,5 101,2 / 98,8 %

Účinnosť ÚK (Max/Min), 50/30 °C, (G30), (Hi) 100,8 / 98,2 100,9 / 98,2 100,9 / 98,5 %

Účinnosť ÚK (Max/Min), 50/30 °C, (G31), (Hi) 101,1 / 98,5 101,3 / 98,5 101,2 / 98,8 %

Účinnosť ÚK pri čiastočnom zaťažení (30 %), spiatočka 30 °C, (G20), (Hi) 107,6 106,1 108,1 %

Účinnosť ÚK pri čiastočnom zaťažení (30 %), spiatočka 30 °C, (G230), (Hi) 107,2 107,0 106,8 %

Účinnosť ÚK pri čiastočnom zaťažení (30 %), spiatočka 30 °C, (G30), (Hi) 106,9 106,7 106,4 %

Účinnosť ÚK pri čiastočnom zaťažení (30 %), spiatočka 30 °C, (G31), (Hi) 107,2 107,0 106,8 %

Kategória plynu II2H3P, II2H3B/P, II2HM3B/P

Hladina akustického výkonu vo vnútri (LWA) 43 44 40 dB

Trieda NOx 6

Emisie NOx (G20) 52 50 35 mg/kWh

Objem expanznej nádoby 7,5 9 l
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Tlak predhustenia expanznej nádoby 1 bar

Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak ÚK (PMS) 3,0 bar

Maximálna pracovná teplota ÚK 80 °C

Teplotný rozsah (režim teplota vody / režim teplota prostredia) 35-80 / 5-40 °C

Maximálny prevádzkový tlak TV (PMS) 10 bar

Minimálny prevádzkový tlak TV (pri nominálnom výkone) 0,7 1,1 1,2 bar

Minimálny prietok pre aktiváciu ohrevu TV 2,0 l/min

Teplotný rozsah TV 35-60 °C

Menovitý prietok TV (ΔT=25°C) 13,5 16,3 19,6 l/min

Menovitý prietok TV (ΔT=30°C) 11,2 13,6 16,3 l/min

Menovitý prietok TV (ΔT=35°C) 9,6 11,6 14,0 l/min

Maximálna teplota spalín 85 °C

Teplota spalín pri menovitom výkone a spáde (80/60 °C) ÚK 73 73 73 °C

Teplota spalín pri min. výkone a spáde (50/30 °C) ÚK 45 45 45 °C

Teplota spalín pri menovitom výkone a max. teplote TV 66 66 66 °C

Teplota spalín pri min. výkone a min. prietoku TV 45 45 45 °C

Hmotnostný tok spalín pri menovitom výkone a spáde (80/60 °C) ÚK 11,7 13,6 17,0 g/s

Hmotnostný tok spalín pri min. výkone a spáde (50/30 °C) ÚK 2,8 2,8 4,0 g/s

Hmotnostný tok spalín pri menovitom výkone a max. teplote TV 11,7 13,6 17,0 g/s

Hmotnostný tok spalín pri min. výkone a min. prietoku TV 2,8 2,8 4,0 g/s

Priemery systému odvodu spalín (prívod vzduchu / odvod spalín) Koaxiálny: Ø 60/100
Oddelený: Ø 80-80, Ø60-60 mm

Typ spotrebiča B23, B53,C13, C33, C53, C63, C83,
C93, C(12)3, C(13)3, C(15)3 -

Stupeň ochrany IP IPX5D -

Aktivačný výkon 13 13 19 kW

Maximálny čas pre pokus o zapálenie horáka 4,0 - 6,0 s

Pripojovacie rozmery  ÚK  /  TV  /  Plyn 3/4"   /   1/2"   /   1/2"

Rozmery (V x Š x H) 660 × 440 × 285 660×440×335 mm

Hmotnosť (prázdny) 33 37 Kg

Elektrické napájanie 230 / 50 V/Hz

Elektrické poistky (vnútorné) 3,0 A

Elektrický príkon (ÚK / TV) 83 / 85 100 / 105 95 / 98 W
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Model REB-
KBI2424FF

REB-
KBI2929FF

REB-
KBI3535FF Jednotka

Kondenzačný kotol ÁNO ÁNO ÁNO

Nízkoteplotný kotol NIE NIE NIE

Kotol typu B1 NIE NIE NIE

Kogeneračný ohrievač NIE NIE NIE

Kombinovaný ohrievač ÁNO ÁNO ÁNO

Parameter Symbol Hodnota Jednotka

Menovitý tepelný výkon Pnominale 23 28 34 kW

Užitočný tepelný výkon pri menovitom výkone (80/60 °C) P4 23,2 28,0 33,7 kW

Užitočný tepelný výkon pri 30% výkone (spiatočka 30 °C) P1 7,7 9,3 11,2 kW

Sezónna účinnosť pre vykurovanie ÚK ηs 92,0 92,1 92,2 %

Sezónna energetická účinnosť ÚK pri menovitom výkone 
(80/60 °C) η4 87,5 87,5 87,5 %

Sezónna energetická účinnosť ÚK pri 30% výkone 
(spiatočka 30 °C) η1 98,6 98,4 98,2 %

Spotreba elektrickej energie pri plnom zaťažení elmax 0,083 0,100 0,095 kW

Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení elmin 0,065 0,066 0,066 kW

Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime -
Standby PSB 0,003 0,003 0,003 kW

Tepelná strata v pohotovostnom režime - Standby Pstby 0,065 0,065 0,065 kW

Spotreba elektrickej energie - zapaľovacia elektróda Pign 0,000 0,000 0,000 kW

Emisie oxidov dusíka NOx 50 50 35 mg/kWh

Záťažový profi l - ohrev TV L XL XL

Denná spotreba elektriny Qelec 0.084 0,117 0,122 kWh

Energetická účinnosť ohrevu vody ηwh 84 88 86 %

Denná spotreba paliva Qfuel 14,188 21,916 22,604 kWh

Hodnoty získané s plynom G20-20mbar - vyššia výhrevnosť (Hs) - Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013
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3.6 PARAMETRE SPAĽOVANIA

REB-KBI2424FF M.J. G20 G230 G30 G31
Napájací tlak plynu mbar 20 20 30 30, 37, 50

ÚK príkon Qn (Max/Min) - (Hi) kW 24,0 / 5,8 24,5 / 5,9 24,5 / 5,9 24,5 / 5,9

Spotreba plynu Vm (Max/Min) m3/h 2,529 / 0,611 1,969 / 0,474 0,741 / 0,178 0,972 / 0,233

CO2 (Max) - (predný kryt namontovaný) % 9,7 ± 0,6 11,2 ± 0,6 12,1 ± 0,6 11,3 ± 0,6

CO2 (Min) - (predný kryt namontovaný) % 9,4 ± 0,6 10,8 ± 0,7 13,0 ± 0,8 10,7 ± 0,7

CO2 (Max) - (predný kryt zložený) % 9,6 ± 0,6 11,0 ± 0,6 12,0 ± 0,6 11,2 ± 0,6

CO2 (Min) - (predný kryt zložený) % 9,2 ± 0,6 10,7 ± 0,7 12,5 ± 0,8 10,5 ± 0,7

ÚK hodnota CO/CO2  (Max) ppm < 300 < 400 < 800 < 300

ÚK hodnota NOx pri pri men. výkone a spáde (80/60°C) mg/kWh 40 120 180 65

ÚK hodnota NOx pri zaťažení 30 %, spiatočka 30 °C mg/kWh 30 75 90 40

TV hodnota CO/CO2  (Max) ppm < 300 < 400 < 800 < 300

TV hodnota NOx (Max/Min) mg/kWh 35 / 30 110 / 55 170 / 50 60 / 35

REB-KBI2929FF M.J. G20 G230 G30 G31
Napájací tlak plynu mbar 20 20 30 30, 37, 50

ÚK príkon Qn (Max/Min) - (Hi) kW 29,0 / 5,8 29,6 / 5,9 29,7 / 5,9 29,6 / 5,9

Spotreba plynu Vm (Max/Min) m3/h 3,056 / 0,611 2,379 / 0,474 0,895 / 0,178 1,170 / 0,233

CO2 (Max) - (predný kryt namontovaný) % 9,5 ± 0,6 11,0 ± 0,6 12,0 ± 0,6 11,0 ± 0,6

CO2 (Min) - (predný kryt namontovaný) % 9,4 ± 0,6 10,8 ± 0,7 13,0 ± 0,8 10,7 ± 0,7

CO2 (Max) - (predný kryt zložený) % 9,4 ± 0,6 10,9 ± 0,6 11,9 ± 0,6 10,8 ± 0,6

CO2 (Min) - (predný kryt zložený) % 9,2 ± 0,6 10,7 ± 0,7 12,5 ± 0,8 10,5 ± 0,7

ÚK hodnota CO/CO2  (Max) ppm < 300 < 400 < 800 < 300

ÚK hodnota NOx pri pri men. výkone a spáde (80/60°C) mg/kWh 40 100 180 70

ÚK hodnota NOx pri zaťažení 30 %, spiatočka 30 °C mg/kWh 30 95 86 50

TV hodnota CO/CO2  (Max) ppm < 300 < 400 < 800 < 300

TV hodnota NOx (Max/Min) mg/kWh 35 / 30 90 / 55 165 / 50 60 / 35

REB-KBI3535FF M.J. G20 G230 G30 G31
Napájací tlak plynu mbar 20 20 30 30, 37, 50

ÚK príkon Qn (Max/Min) - (Hi) kW 34,88 / 7,9 34,88 / 8,1 34,88 / 8,1 34,88 / 8,1

Spotreba plynu Vm (Max/Min) m3/h 3,676 / 0,833 2,804 / 0,651 1,051 / 0,244 1,379 / 0,320

CO2 (Max) - (predný kryt namontovaný) % 9,2 ± 0,6 11,1 ± 0,6 12,3 ± 0,6 10,9 ± 0,6

CO2 (Min) - (predný kryt namontovaný) % 8,1 ± 0,6 9,8 ± 0,7 11,1 ± 0,8 9,7 ± 0,7

CO2 (Max) - (predný kryt zložený) % 9,0 ± 0,6 11,0 ± 0,6 12,2 ± 0,6 10,7 ± 0,6

CO2 (Min) - (predný kryt zložený) % 8,2 ± 0,6 9,9 ± 0,7 11,1 ± 0,8 9,8 ± 0,7

ÚK hodnota CO/CO2  (Max) ppm < 200 < 400 < 800 < 300

ÚK hodnota NOx pri pri men. výkone a spáde (80/60°C) mg/kWh 25 130 120 70

ÚK hodnota NOx pri zaťažení 30 %, spiatočka 30 °C mg/kWh 20 35 55 40

TV hodnota CO/CO2  (Max) ppm < 200 < 400 < 800 < 300

TV hodnota NOx (Max/Min) mg/kWh 25 / 15 95 / 30 110 / 35 65 / 25
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3.7 PRODUKTOVÝ LIST

Tepelný generátor Jednotka
Dodávateľ TRJ s.r.o.
Model výrobku REB-KBI2424FF REB-KBI2929FF REB-KBI3535FF

Plynový kondenzačný kombinovaný kotol
Záťažový profi l - ohrev TV L XL XL
Energetická trieda ErP pre vykurovanie ÚK (ηs) A A A
Energetická trieda ErP pre ohrev vody TV (ηwh) A A A
Menovitý tepelný výkon (Pn) - (80/60°C) 23 28 34 kW
Ročná spotreba elektrickej energie - ÚK (QHE) - (Hs) 73 88 105 GJ/rok
Ročná spotreba elektrickej energie - TV (AEC) 18 25 26 kWh/rok
Ročná spotreba paliva - TV (AFC) - (Hs) 11 17 17 GJ/rok
Sezónna účinnosť pre vykurovanie - ÚK (ηs) - (Hs) 92 92 92 %
Energetická účinnosť ohrevu vody - TV (ηwh) - (Hs) 84 88 86 %
Hladina akustického výkonu vo vnútri (LWA) 40 44 43 dB
Hodnoty získané s plynom G20-20mbar - vyššia výhrevnosť (Hs) - Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013

Zariadenie na reguláciu teploty M.J.
Dodávateľ TRJ s.r.o.
Model výrobku WF-P100W_EU
Trieda zariadenia na reguláciu teploty V
Percentuálny podiel zariadenia na sezónnej energetickej účinnosti 
ÚK 3 %

3.8 ŠTÍTOK S ÚDAJMI

Qn (Hi) kW
Max /MinP Pn kW

Max /Min
G20-20mbar
G230-20mbar
G30-30mbar
G31-37mbar

A:

Wp :

E:

T:
S:

M:

I:
N:

G - C :

     M: model, type, handelsbezeichnung, modello, modelo,   
           model, μοντέλο, model, model, modelo. 
       S: serial number, numéro de série, seriennummer, numero di    
            serie, número de serie, serie nummer, σειριακός αριθμός 
            serijska številka, numer seryjny, número de série.  
       T: appliance type, type d'appareil, geräteart, tipo di  
            apparecchio, tipo de aparato, type, τύπος συσκευής, 
            tip naprave, typ urządzenia, tipo de aparelho. 
 Wp : water pressure, pression d'eau, wasserdruck, pressione 
            acqua, presión de agua, water druk, πίεση νερού,
            tlak vode, ciśnienie wody, pressão de água. 
       E: electric data, valeurs électriques, elektroanschluß,  
            alimentazione elettrica, datos eléctricos, elektrische 
            spanning, Ηλεκτρική τροφοδοσία, električni podatki, 
            dane elektryczne, dados eléctricos. 
        l: protection, protection, IP-schutzart, grado di protezione, 
            grado de protección, IP-bescherming, βαθμός προστασίας, 
            zaščita, stopień ochrony, proteção. 
      N: NOx class, classe NOx, NOx-klasse, classe NOx, clase NOx, 
            NOx klasse, κατηγορίας NOx, razred NOx, klasa NOx, 
            classe NOx. 
       C: country of destination, pays de destination, 
            bestimmungsland, paese di destinazione, país de destino,     
            bestemmingsland, χώρα προορισμού , ciljna država,                         
            kraj docelowy, país de destino. 
       G: gas category, catégorie de gaz, gerätekategorie, categoria
             gas, categoría de gas, gas categorie, κατηγορíα αερíου, 
             vrsta plina, rodzaj gazu, categoria de gás.
        P: gas pressure, pression de gaz, gasanschlussdruck, 
             pressione gas, presión de gas, gas categorie, πίεση αερίου,
             tlak plina, ciśnienie gazu, pressão de gás.
        A: adjustment, ajustement, eingestellt für, impostazione, 
             ajuste, afstelling, Ρυθμισμένο για, nastavitev,regulacja, 
             ajuste.

G31-50mbar

     M:   model   

       S:   sériové číslo

       T:   typ zariadenia  

 Wp :   tlak vody 

       E:   elektrické napájanie 

        l:   stupeň ochrany krytom 

      N:   trieda NOx

       C:   krajiny určenia 

       G:   kategória plynu

        P:   tlak plynu 

        A:   nastavenie
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3.9 DEMONTÁŽ HLAVNÝCH ČASTÍ

Predný kryt

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky

• odskrutkujte dve fi xačné skrutky na spodnej strane krytu

• uvoľnite západky v hornej časti

• zložte predný kryt z telesa kotla, dávajte pritom pozor a nepoškoďte 
manometer; kryt najskôr nadvihnite smerom nahor, až potom ho 
môžete odobrať.

Manometer

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky 
a zatvorte ventily na okruhu ÚK a plynu

• odstráňte plastový fi lter na šróbení pred vstupom do systému a úplne 
vypustite okruh ÚK kotla

Výmenník úplne vyprázdnite, aby nedošlo k zaplaveniu 
kotla v nasledujúcich fázach demontáže.

• odstráňte predný kryt

• odskrutkujte skrutky (4 ks) z fi xačnej podložky (1)

• odskrutkujte poistnú skrutku na trubke manometra (2)

• stlačte jazýčky (západky) umiestnené za podložkou a uvoľnite 
manometer  (3).

PCB

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky

• odstráňte predný kryt

• odskrutkujte skrutky podložky manometra

• odstráňte plastový ochranný kryt stlačením jazýčka západky (1)

• odpojte elektrickú kabeláž od PCB

• odstráňte fi xačné skrutky (2)  a vytiahnite plošný spoj elektroniky.

Plynový ventil

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky

• zatvorte plynový ventil

• odstráňte predný kryt

• odpojte napájací kábel plynového ventilu (1);

• odskrutkujte skrutky (3 ks), ktoré fi xujú plynový ventil (2);

• opatrne vyberte ventil, dávajte pozor a nepoškoďte tesnenia o-krúžok.

Ventilátor

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky

• zatvorte plynový ventil

• odstráňte predný kryt a plynový ventil

• odpojte napájací kábel ventilátora od PCB

• odskrutkujte skrutky (3 ks), ktoré fi xujú ventilátor (1)

• vyberte ventilátor.

Západky

①

②

1

12
VAROVANIE

2 1

Napájací kábel (1)

2

2

1
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Sifón pre zachytávanie kondenzátu

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky

• odstráňte predný kryt

• odstráňte PCB

• odpojte uzemňovací kábel a konektor snímača kondenzátu (1)

• odskrutkujte skrutky (2 ks) a fi xačnú sponu z trubky odvodu kondenzátu, 
ktoré držia sifón  (2)

• vyberte sifón.

Výmenník tepla

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky 
a zatvorte ventily na okruhu ÚK a plynu

• odstráňte plastový fi lter na šróbení pred vstupom do systému a úplne 
vypustite okruh ÚK kotla

Výmenník úplne vyprázdnite, aby nedošlo k zaplaveniu 
kotla v nasledujúcich fázach demontáže.

• odstráňte predný kryt, manometer, PCB, plynový ventil a ventilátor 

• odpojte zapaľovaciu elektródu, ionizačnú elektródu a tepelnú poistku 
(snímač prehriatia) výmenníka  (1)

• odpojte fi xačné spony pripojovacej rúrky k čerpadlu, trojcestnému 
ventilu a sifónu pre zachytávanie kondenzátu (2)

• odskrutkujte skrutky kotviace výmenník k rámu (3)

• vyberte výmenník.

Obehové čerpadlo

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky 
a zatvorte ventily na okruhu ÚK a plynu

• odstráňte plastový fi lter na šróbení pred vstupom do systému a úplne 
vypustite okruh ÚK kotla

Výmenník úplne vyprázdnite, aby nedošlo k zaplaveniu 
kotla v nasledujúcich fázach demontáže.

• odstráňte predný kryt, manometer a PCB

• odpojte elektrickú kabeláž čerpadla (1);

• odpojte fi xačnú sponu z trubky pripojenej k výmenníku (2);

• odstráňte sponu (3) - zostane skrytá za čerpadlom;

• odskrutkujte skrutky pripevňujúce čerpadlo k rámu (4);

• opatrne vyberte čerpadlo, aby ste nepoškodili zadné tesnenie o-krúžok.

2

1

1

3

1

2

2

33

3

VAROVANIE

4

2

3

1
VAROVANIE
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Pripojovacia spojka vstupu do systému

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky 
a zatvorte ventily na okruhu ÚK a plynu

• odstráňte plastový fi lter na šróbení pred vstupom do systému a úplne 
vypustite okruh ÚK kotla

Výmenník úplne vyprázdnite, aby nedošlo k zaplaveniu 
kotla v nasledujúcich fázach demontáže.

• odstráňte predný kryt a manometer

• odpojte fi xačnú sponu spojky (1)

• opatrne vytiahnite spojku a nepoškoďte vrchné a spodné tesnenia 
o-krúžok.

Trojcestný ventil

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky 
a zatvorte ventily na okruhu ÚK a plynu

• odstráňte plastový fi lter na šróbení pred vstupom do systému a úplne 
vypustite okruh ÚK kotla

Výmenník úplne vyprázdnite, aby nedošlo k zaplaveniu 
kotla v nasledujúcich fázach demontáže.

• odstráňte predný kryt, manometer a pripojovaciu spojku vstupu do 
systému

• odpojte napájací kábel trojcestného ventilu (1)

• spojovaciu trubku medzi expanznou nádobou (2) a obtokom (3) 
odoberte odstránením fi xačných spôn

• odpojte fi xačné spony od trubky vstupu do systému a výmenníka pre 
TV (4)

• opatrne vyberte trojcestný ventil, dávajte pozor a nepoškoďte tesnenia 
o-krúžok.

Pripojovacia spojka spiatočky

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky 
a zatvorte ventily na okruhu ÚK a plynu

• odstráňte plastový fi lter na šróbení pred vstupom do systému a úplne 
vypustite okruh ÚK kotla

Výmenník úplne vyprázdnite, aby nedošlo k zaplaveniu 
kotla v nasledujúcich fázach demontáže.

• odstráňte predný kryt a PCB

• odskrutkujte skrutky kotviace šróbenie spiatočky k rámu (1)

• odpojte fi xačnú sponu medzi pripojovacou spojkou a doskovým 
výmenníkom (2)

• vyberte spojku.

1

1

VAROVANIE

1

2

2
3

4

4

VAROVANIE

11

2

VAROVANIE
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Snímač prietoku

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky 
a zatvorte ventily na okruhu ÚK a plynu

• odstráňte plastový fi lter na šróbení pred vstupom do systému a úplne 
vypustite okruh ÚK kotla

Výmenník úplne vyprázdnite, aby nedošlo k zaplaveniu 
kotla v nasledujúcich fázach demontáže.

• odstráňte predný kryt a PCB

• odskrutkujte skrutky kotviace spojku a šróbenie vstupu studenej vody 
k rámu (1)

• odpojte fi xačnú sponu od spojky a doskového výmenníka (2)

• vyberte snímač prietoku.

Pripojovacia spojka teplej vody

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky 
a zatvorte ventily na okruhu ÚK a plynu

• odstráňte plastový fi lter na šróbení pred vstupom do systému a úplne 
vypustite okruh ÚK kotla

Výmenník úplne vyprázdnite, aby nedošlo k zaplaveniu 
kotla v nasledujúcich fázach demontáže.

• rodstráňte predný kryt

• odpojte fi xačnú sponu zo senzora teplej vody (1)

• odpojte fi xačnú sponu od spojky k doskovému výmenníku (2)

• odpojte fi xačnú sponu od spojky k šróbeniu (3)

• vyberte spojku.

Expanzná nádoba

• odpojte kotol od elektrického napájania vytiahnutím kábla zo zásuvky 
a zatvorte ventily na okruhu ÚK a plynu

• odstráňte plastový fi lter na šróbení pred vstupom do systému a úplne 
vypustite okruh ÚK kotla

Výmenník úplne vyprázdnite, aby nedošlo k zaplaveniu 
kotla v nasledujúcich fázach demontáže.

• odstráňte predný kryt

• odpojte fi xačnú sponu od spojovacej trubice z expanznej nádoby (1)

• odskrutkujte skrutky kotviace expanznú nádobu k rámu (2)

• vyberte expanznú nádobu.

1

2

1
VAROVANIE

2

3

1
VAROVANIE

1

2

2

VAROVANIE
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3.10 APLIKÁCIA “MY RINNAI”

Bezplatnú aplikáciu na stiahnutie “My Rinnai” nájdete na Vašom app store.
Kotol Zen je dodávaný s WiFi chronotermostatom, ktorý po inštalácii aplikácie umožňuje užívateľom riadiť hlavné 
funkcie a programovať kotol priamo z vlastného smartfónu. 
Špeciálny manuál k aplikácii je k dispozícii na internetovej stránke: www.rinnai.sk

Nižšie sú uvedené hlavné informácie pre správnu inštaláciu aplikácie.

Blokový diagram

Poznámky k inštalácii

Použitie aplikácie “My Rinnai” spolu s ovládacím panelom - WiFi chronotermostatom Rinnai je možné len 
s bezdrôtovým WiFi routerom.

Ak sa spojenie medzi ovládacím panelom a serverom Rinnai preruší z dôvodu problémov pripojenia na 
Internet, poruchy routera alebo inými vonkajšími príčinami, aplikácia smartfónu nemusí pracovať správne.

Poznámky k routeru

Tento výrobok podporuje iba protokol DHCP (Dynamic Host Confi guration Protocol). Ak chcete použiť už 
existujúci router, musíte zvoliť protokol DHCP.

Pre pripojenie sú k dispozícii kanály 1 - 13.

Ovládací panel podporuje autentifi kačné protokoly WPA a WPA2, ale nepodporuje protokol WEP a iné 
neštandardné metódy autentifi kácie.

Kvalita spojenia môže byť ovplyvnená prítomnosťou elektromagnetického rušenia.

Niektoré modely routerov môžu vysielať fi ktívnu adresu DNS, aj keď nie sú pripojené na internet. V 
dôsledku toho sa na displeji chronotermostatu stále zobrazuje symbol pripojenia WiFi. Pre ďalšie 
informácie kontaktujte výrobcu routera.

Router musí podporovať frekvenciu 2.4 Ghz, aby bol kompaktibilný s WiFi ovládacím panelom Rinnai.

WiFi ovládací panel Rinnai podporuje komunikačný protokol IEEE802.11.b: pred pokračovaním v inštalácii 
skontrolujte, či router podporuje tento protokol.

Ovládací panel nepodporuje pripojenia na siete, ktorých mená obsahujú špeciálne znaky.

Stiahnite si aplikáciu pre smartfón

Aplikáciu si môžete prevziať z “Play Store” alebo z “iPhone App Store” 
zadaním kľúčových slov “My Rinnai” do vyhľadávacieho poľa: aplikácia je 
optimalizovaná pre systémy iOS a Android.

Skontrolujte si verziu operačného systému vášho smartfónu: systémy 
Android sú podporované od verzie “Gingerbread 2.3” a iOS od verzie “iOS7”.

Aplikácia je optimalizovaná pre smartfóny: nemusí fungovať správne, ak sa 
používa na iných zariadeniach (napr. tablet).

3G/4G/5G/Wi-Fi

Smartfón

Wi-Fi router

DOMA

Server Rinnai

MENU
AUTO ON

OFF
TIMER ENERGY

MONITORSA

PUSH

POZNÁMKA
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Postup pri registrácii pre systémy iOS

Pred začatím registrácie je potrebné zapnúť funkciu GPS na smartfóne.

1. Spustite aplikáciu a prijmite podmienky poskytovania služieb.

2. Zadajte požadované údaje (krajinu, telefónne číslo) a potvrďte. 
V ďalšom kroku zadajte požadované údaje (meno užívateľa, heslo, 
bezpečnostná otázka a odpoveď na otázku).

3. Stlačte tlačidlo pre automatické skenovanie QR kódu kotla a naskenujte 
QR kód. Ten nájdete na pravej strane vo vnútri štítku s údajmi zariadenia.

4. Skontrolujte, či sú naskenované údaje správne: hlavne, či nebol 
zmenený typ plynu, na ktorý bol kotol pôvodne nastavený. Ak zistíte 
nesúlad, manuálne opravte typ plynu, pre ktorý je ohrievač vody 
aktuálne pripravený (inak meraná spotreba plynu nebude správna).

5. Skontrolujte, či sú ikony  a  na ovládacom paneli vypnuté. Pre 
správnu inštaláciu aplikácie musia byť režimy ÚK a TV deaktivované 
(vypnuté).

6. Stlačte tlačidlo WiFi na pravej strane chronotermostatu Rinnai po dobu 
tri sekundy. Na displeji sa zobrazí alfanumerický kód (1) so štyrmi 
písmenami / číslicami (A, b, c, d, E, F, 0 - 9).

7. Na smartfóne stlačte tlačidlo “domov” (2), potom zvoľte “nastavenia” 
(3).

8. V menu nastavení vyberte položku WiFi (4) a zvoľte zariadenie s ID 
kódom zhodným s alfanumerickým kódom, ktorý je zobrazený na 
displeji ovládacieho panela: „Rinnai_xxxx“.

9. Vráťte sa do aplikácie „My Rinnai“ a stlačte tlačidlo „OK“ (5).

10. Zo zobrazeného zoznamu vyberte WiFi sieť vášho bezdrôtového 
routera.

11. Zadajte heslo siete (6) a potvrďte stlačením „OK“ (7).

12. Aplikácia dokončí registráciu a inštalácia je kompletná. Teraz môžete 
pomocou svojho smartfónu ovládať a nastavovať kotol.

Postup pri registrácii pre systémy Android

Pred začatím registrácie je potrebné zapnúť funkcie GPS a WiFi na smartfóne a vypnúť pripojenie 
3G/4G/5G.

1. Postupujte podľa krokov 1 až 6 postupu pri registrácii pre systémy iOS.

2. Zo zobrazeného zoznamu vyberte WiFi sieť vášho bezdrôtového 
routera.

3. Zadajte heslo siete (1)  potvrďte stlačením „OK“ (2).

4. Vyberte ovládací panel, ktorý sa spáruje s aplikáciou, s ID kódom 
(3) zhodným s alfanumerickým kódom, ktorý je zobrazený na displeji 
ovládacieho panela: „Rinnai_xxxx“.

5. Aplikácia dokončí registráciu a inštalácia je kompletná. Teraz môžete 
pomocou svojho smartfónu ovládať a nastavovať kotol.
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Technické údaje ‘Termostat WiFi Rinnai’

Názov produktu Termostat WiFi Rinnai  
Model WF-P100W_EU

Inštalácia

Rozmery (mm) 120 (A)  x  120 (L)  x  16.6 (P)

237 (Len ovládací panel)

460 (S obalom)

Napájanie

teploty

2412 - 2472 MHz

Typ antény

Modulácia

WiFi

Konektivita

Prevádzkové teploty -20  

Rinnai Korea Corporation

ÚK

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ ZJEDNODUŠENÉ

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode je dostupné na internetovej adrese: www.rinnai.sk
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