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VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU.
Děkujeme za Vaše rozhodnutí a výběr zařízení od firmy ARISTON. Mimořádné zaměření na kvalitu,
zpracování, design, spolehlivost a bezpečnost dává základní předpoklady Vaší trvalé spokojenosti.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.
• Úvodem Vás žádáme o důkladné seznámení s návodem k obsluze a k dodržování pokynů v něm 

uvedených.
• Návod je nedílnou součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny pro bezpečný a spolehlivý provoz 

kotle. Návod musí být k dispozici jak obsluze tak pracovníkům servizních organizací po celou dobu 
provozování zařízení.

• Kotel je možno použít výhradně pro ty účely, pro které je určen.
• Po sejmutí obalu zkontrolujte kompletnost zařízení. V případě pochybností zařízení neinstalujte 

a obraťe se na dodavatele.
• Neznečišťujte životní prostředí částmi obalu, jako jsou sáčky z PVC, polystyren apod. Obal nutno 

zlikvidovat v souladu s předpisy o likvidaci odpadů.
• Práce na vyhrazených plynových zařízeních, mezi něž jsou plynové kotle zařazeny, může provádět 

pouze osoba s oprávněním.
• Zkontrolujte, zda typ kotle odpovídá požadovanému použití
• Připojení plynového spotřebiče musí být provedeno dle projektové dokumentace a v souladu s platnými 

normami, předpisy a nařízeními.
• Instalace a údržba musí být provedena v souladu s platnými normami, podle pokynů výrobce, odborně 

vyškolenými pracovníky. Výrobce ani prodejce neručí za škody způsobené osobám, zvířatům nebo 
věcem zapříčiněné neodborným zásahem do zařízení nebo neodbornou instalací.

• Při záměně plynu se musí postupovat dle pokynů výrobce. Tato záměna se musí označit na kotli a do 
dokumentace.

• Pro opravy se smí použít pouze originální díly.
• V případě vad zaviněných neodbornou instalací, nedodržením předpisů, norem a návodu k obsluze při 

montáži a provozu, výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na ně záruka.

CHARAKTERISTIKA KOTLE
POUŽITÍ
• Závěsné plynové kotle řady microGenus Plus jsou určeny pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody 

v bytech, rodiných domcích, do rekreačních středisek, provozoven apod.
POPIS – VLASTNOSTI
• Jedná se o závěsné kotle určené pro vytápění a výrobu TUV pomocí deskového sekundárního 

výměníku. Kotle řady microGenus Plus byly konstruovány s cílem integrovat do jediného spotřebiče 
kotel i výrobu TUV  s použitím moderních zabezpečovacích a diagnostických prvků.

• Kotle jsou vybaveny elektronickým zapalováním a ionizační kontrolou plamene. Dále se kotle skládají 
s hořáku, plynového ventilu, deskového výměníku, konstrukční jednotky obsahující (trojcestný ventil, 
napouštěcí ventil, pojišťovací ventil,), řídící a zabezpečovací elektroniku, tlakovou expanzní nádobu, 
čerpadlo, ovládací a zabezpečovací prvky. Všechny prvky jsou upevněny na rámu pod opláštěním.

• Elektro-instalace kotle má krytí IP 24D. 
• Kotle microGenus Plus MI jsou kotle s otevřenou spalovací komorou. 
• Kotle microGenus Plus MFFI jsou kotle s uzavřenou spalovací komorou a spalinovým ventilátorem 

(Turbo). 
UPOZORNĚNÍ 
Kotle s OTEVŘENOU spalovací komorou provedení B11BS jsou vybaveny bezpečnostním termostatem spalin, 
který kontroluje správný odtah spalin. 
Kotle s UZAVŘENOU spalovací komorou provedení C jsou vybaveny manostatem spalin, který řídí režim 
ventilátoru spalin.
Při nesprávné funkci odtahu spalin dojde k uzavření přívodu plynu v plynovém ventilu. Znovu uvedení 
kotle do provozu se provede stačením tlačítka  „RESET“ po čekací době cca 5 s. Po tomto úkonu se kotel 
automaticky uvede do provozu. 
Neodborný zásah do těchto zabezpečovacích zařízení je životu nebezpečný. 
Opravy a výměnu může provádět pouze kvalifikovaný pracovník při použití originálních dílců a provedení
provozní zkoušky. 



4

Kotel microGenus Plus Jednotky
Typ kotle

 24 MI 28 MI  24 MFFI 28 MFFI 31 MFFI

Odvod spalin způsob do komína nucený (Turbo)

Provedení kotle (odtahu spalin) - B11BS C

Kategorie - II2H3+

Příkon kotle  max./min [kW] 25,3/11,0 29,0/12,0 26,5/11,0 30,2/12,0 33,5/14,0

Výkon kotle  max./min. [kW] 23,2/9,6 26,7/10,7 24,6/9,99 28,1/10,7 31,0/12,6

Účinnost při jmen. výkonu [%] 91,8 92,2 93,0 92,9 92,4

Min./Max. připojovací tlak zem. plynu (G20) [mbar] 17 / 20

Spotřeba zemního plynu     (G20) [m3/h] 0,8-2,68 0,8-3,07 0,8-2,8 0,9-3,19 0,9-3,54

Připojovací tlak Butanu G30 / Propanu G31 [mbar] 28 - 30 / 37

Spotřeba Propanu G31 [kg/h] 0,6-1,96 0,6-2,2 0,6-2,0 0,66-2,3 0,67-2,6

Hmotnostní tok spalin pro G20 [kg/h] 77,47 75,7 61,9 65,0 74,3

Max. teplota spalin při spalování zem. plynu [°C] 117,6 123,8 132,1

Obsah CO2 ve spalinách zemního plynu [%] 4,5 5,3 5,92 6,44 6,24

Elektr. napětí / frekvence [V/Hz] 230 / 50

Elektr. příkon [W] 97 110 125 148 165

Stupeň elektrického krytí IP 24D

Max. tlak v topném systému [bar] 3

Min / Max. teplota v topném systému [°C] 42 / 82 38 / 82

Objem uzavřené tl.expanzní nádoby [litry] 6

Plnicí tlak v expanzní nádobě [bar.] 1

Max.objem vody v topném systému [litry] 130

Min. / Max. tlak v systému TUV [bar] 0,2 / 6

Min / Max. teplota v systému TUV [°C] 36 / 56

Min. průtok TUV [litry/min] 2,3 2,5

Množství TUV při Δ t = 25°C [litry/min] 13,3 15,3 14,1 16,1 17,7

Množství TUV při Δ t = 35°C [litry/min] 9,5 10,9 10,1 11,5 12,7

Průměr odvodu spalin do komína [mm] 130 -

Průměr potrubí - KOAXIÁLNÍ - DĚLENÉ [mm] - 60 / 100  -  80 / 80

Připojení topné vody [G] 3/4“

Připojení TUV a studené vody [G] 1/2“

Připojení plyn [G] 3/4“

Rozměr  V × Š × H [mm] 700×400×315

Hmotnost bez vody [kg] 33,5 35,4 36,0 36,5 37,0

TECHNICKÁ DATA
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INSTALACE KOTLE
VŠEOBECNĚ

• Instalaci kotle smí provádět pouze organizace s platným oprávněním od výrobce.
• Uvedení do provozu odbornou firmou nebo pověřeným zástupcem je základní podmínkou uplatnění bezplatné

opravy a výměny dílců v záruční době.
• Obracejte se výhradně na pověřené zástupce, neboť  tato střediska mají originální náhradní dílce a proškolený 

personál.

UMÍSTĚNÍ 
• Kotel nutno umístit dle schváleného projektu při dodržení všech platných předpidsů.
• Místnost, v níž je umístěn kotel, musí odpovídat podmínkám prostředí obyčejnému základnímu dle ČSN 33 0300.
• Plynový spotřebič je nutné umístit tak, aby byl připevněn na nehořlavém podkladu, přesahujícím obrys nejméně 

200 mm na všech stranách.
• Umístění zařízení s elektrickým vybavením v koupelnách, prádelnách a obdobných prostorách se řídí 

samostatnými předpisy. 
• Odvod spalin a přívod vzduchu do místnosti, kde je kotel instalován  musí být provedeno  za dodržení všech 

platných norem, nařízení a předpisů. 
Pro spotřebiče s otevřenou spalovací komorou musí být zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu viz.:  
ČSN EN 1775 a TPG 70401.

PŘIPOJENÍ NA PLYN A ELEKTRICKOU SÍŤ
• Připojení smí provádět jen odborný instalační závod.
• Plynové spotřebiče se mohou připojovat pouze na domovní plynovody na kterých byla provedena výchozí nebo 

provozní revize a připojení bylo schválené organizací dodávající topný plyn.
• Připojení kotle na elektrickou síť se provádí přes zásuvku, která svým provedením a umístěním odpovídá 

platným předpisům. Vzdálenost zásuvky od kotle max. 1 metr.
• Všechny výrobky s přídavným, nebo volitelným příslušenstvím se mohou používat pouze v originálním provedení.

PŘIPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM.
Pro bezporuchový provoz, snadnou obsluhu, údržbu a opravy nutno dodržet :
1. Na topný systém před kotel osadit uzavírací armatury (výstup i vstup).
2. Na zpětném potrubí před kotlem osadit vhodný filtr. Na vstupní straně filtru osadit uzavírací armaturu pro snadné

čištění bez vypouštění systému.
3. Po ukončení montážních prací na topném systému se musí celý dokonale propláchnout 

Zvýšenou pozornost věnovat starším systémům.
4. Kotel a topný systém musí být naplněn čistou nejlépe měkkou vodou. (tvrdost vody by neměla přesáhnout 25 °F 

V následující tabulce jsou vztahy mezi používanými jednotkami pro označování Tvrdosti vody.

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

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

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

1o dH = německý stupeň 
1o F = francouzský stupeň

Meze tvrdosti vody

Pitná voda mmol/l odH oF
velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51
tvrdá 2,51 - 3,75 14,01 - 21 25,01 - 37,5
středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,01 - 14 12,51 - 25
měkká 0,7 - 1,25 3,9 - 7 7 - 12,5
velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 5

5. Vstup TUV do kotle opatřit uzávěrem.
6. Vstup plynu do kotle opatřit uzávěrem.
7. Kotel musí být umístěn tak, aby bylo možno provádět kontolu, údržbu a případné opravy. Minimální volný prostor 

po bocích kotle 200 mm, nad kotlem 500 mm a před kotlem 1000 mm.
Dodržení těchto zásad a písemný doklad o provedení pročištění a zkoušek těsnosti topného systému je podmínkou 
pro poskytnutí záruky na kotel !
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PŘEDPISY PRO PROJEKTOVÁNÍ, INSTALACI A PROVOZ
Kotel musí být instalován a provozován tak, aby byly plně dodrženy ustanovení norem  a předpisů, zejména pak:
ČSN 06 0310:82  Ústřední vytápění. Projektování a montáž. 
ČSN 06 0320:98  Ohřívání užitkové vody. 
ČSN 06 0830:96  Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkové vody. 
ČSN 06 1008:97  Požární bezpečnost lokálních spotřebních a zdrojů teplo. 
ČSN 07 7401:92  Voda a pára pro tepelná a energetická zařízení. 
ČSN 33 2180:79  Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. 
ČSN 33 2000-1:97  Prostředí pro elektrická zařízení. 
ČSN 33 2000-7-701:97  Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory 
ČSN 38 6441:80  Odběrné plynové zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách.  
ČSN 38 6460:74/ z88  Předpisy pro instalaci a rozvod P+B v obytných budovách. 
ČSN 73 4201:88  Navrhování komínů a kouřovodů. 
ČSN 73 4210:88  Provádění komínů a kouřovodů  a připojování spotřebičů paliv. 
ČSN EN 297    Kotle na plyn provedení B11 a B11BS do 70 kW.
ČSN EN 298    Automatiky hořáků.
ČSN EN 437    Zkušební plyny, zkušební a připojovací přetlaky plynů pro ČR, 
   kategorie spotřebičů.
ČSN EN 483   Plynové kotle do 70 kW, provedení C.  
ČSN EN 625   Plynové kotle kombinované pro vatápění a přípravu TUV
ČSN EN 1775   Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Provozní požadavky
ČSN 060210   Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
TPG 704 01   Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
TPG 800 00   Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
TPG-G800 01 :96  Základní požadavky na vyústění odtahů spalin od spotřebičů s hořákem   
    a s nuceným přívodem spalovacího vzduchu, nebo nuceným odtahem.

Příklady STUPNĚ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT:

Stupeň hořlavosti Stavební hmoty zařazené do stupně hořlavosti ( dle ČSN 73 0823 )
A 

nehořlavé
žula, pískovec, betony těžké, lehké pórovité, cihly, keram.obkládačky,  
spec. omítkoviny ap.

B 
nesnadno hořlavé akumin, heraklit, lignos, izomin, itaver atd.

C1 
těžce hořlavé dřevo listnaté, překližka, siroklit, tvrzený papír, umakart, litá PES lamin. podlaha atd.

C2 
středně hořlavé dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryžové podlahoviny, dřevo jehličnaté atd.

C3 
lehce hořlavé dřevovláknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC, IPA, atd.

OVLÁDACÍ - KONTROLNÍ PANEL

A – Hlavní vypínač ON/OFF
B – Volič TUV
C – Přepínač LÉTO / ZIMA a volič 

TOPENÍ
D – Tlačítko RESET
E – Přepínač ECONOMY/

COMFORT
F – Kontrolka letního provozu
G – Červená kontrolka poruchy
H – Zelená kontrolka TOPENÍ 
I.. – Displej
J . – Místo pro umístění programátoru
K – Tlakoměr
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PROVOZ KOTLE
PROVOZNÍ PŘEDPIS
• Kotel smí obsluhovat pouze dospělá osoba seznámená s jeho funkcí a ovládáním. Seznámení s obsluhou je 

povinen prokazatelně provést mechanik při prvním uvedení kotle do provozu.
• Kotel lze provozovat za podmínek uvedených v tomto návodu.

PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU po montáži smí provést pouze servisní technik.
• Před uvedením do provozu je nutné prověřit:

1/ Kompletnost, naplnění, natlakování a odvzdušnění topného systému
2/ Kompletnost připojení systému TUV 
3/ Vstupní tlak plynu
4/ Těsnost plyn cesty od uzávěru před spotřebičem až po hořák
5/ Odtah spalin
6/ Otevření uzavíracích armatur
7/ Nastavení voličů teploty a zabezpečovacích prvků
8/ Připojení k elektrické síti
9/ Stav čerpadla (ručně protočit)

• Takto odzkoušený a zkontrolovaný kotel lze úvést do provozu takto:
1/ Zapněte hlavní přepínač a volič TOPENÍ do max. polohy (7)
2/ Zkontrolujte nastavení min. a max. výkonu kotle a proveďte případnou úpravu nastavení dle údajů 

uvedených v tabulce seřízení
• Takto připravený kotel pracuje pak automaticky.

Poznámka: Ovládání kotle může být řízeno kotl.voličem teploty nebo prostorovým termostatem typu ON/OFF?

POKYNY PRO OBSLUHU
ZAPNUTÍ kotle
• Přesvědčit se, zda v top.systému je předepsaný tlak vody ( 80 – 100 kPa )
• Přesvědčit se, zda je kotel připojen k elektrické síti 230V
• Překontrolovat nastavení prostorového nebo jiného řídícího termostatu
• Zapnout hlavní vypínač + voliče TUV a TOPENÍ do max. polohy (7)
• Otočením knoflíku označeného na ovládacím panelu písmenem „E“ aktivujete funkci COMFORT
• Kotel se zapálí a pracuje automaticky.

Funkce COMFORT
• Jedná se o předehřátí sekundárního výměníku TUV 
• Ohřev TUV po aktivaci funkce COMFORT bude za kratší dobu

VYPNUTÍ kotle – krátkodobé
• Přepnutí hlavního vypínač do polohy „0“
• V zimním období se doporučuje snížit teplotu na prostorovém termostatu na 5°C což zajistí kotel a topný systém 

proti zamrznutí.
VYPNUTÍ kotle – dlouhodobé
• Odpojit kotel od elektr. sítě 230V
• Uzavřít uzávěr plynu před kotlem

OBSLUHA při používání kotle SLEDUJE především
• Tlak vody v topném systému
• Odvzdušnění systému
• Čistotu filtru

OBSLUHA může provádět následující úkony:
• Odblokovat poruchy vzniklé výpadkem dodávky plynu nebo přehřátím topného systému. (Tlačítko RESET)

UPOZORNĚNÍ : Jednorázové odblokování pojistky není předmětem záruční opravy. 
Při častém opakovaní těchto poruch nutno pozvat servisního pracovníka, který zjistí příčinu a odstraní ji.

• Při delší odstávce kotle ručně protočit rotor čerpadla před zapnutím kotle. 

BEZPEČNOST
• Pokud hrozí nebezpečí přechodného výskytu hořlavých plynů nebo par v prostoru kde je umístěn 

kotel (např. lepení linolea, PVC a pod.) musí být plynový spotřebič včas před vznikem nebezpečí požáru 
nebo výbuchu vyřazen z provozu.

• Na plynový spotřebič a do jeho okolí nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (min. vzdálenost 
spotřebiče od hořlavých hmot je 200 mm )

DOPORUČENÍ.
Výrobce doporučuje zajistit 1x ročně údržbu a 1x za dva roky přezkoušení spalování kotle. 
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VYPUŠTĚNÍ topného okruhu 
(Nedoporučujeme časté vypouštění vody z rozvodu topení, neboť výměna vody způsobuje usazování vápenných látek 
uvnitř kotle a v radiátorech. (Pokud během zimy nebude topení používáno a existuje zde nebezpečí zamrznutí, je 
třeba přidat do topné vody nemrznoucí přísady.)

1. Vypnout kotel 
2. Vyklopit přístrojovou skříň s panelem
3. Vypustit vodu z kotle vypouštěcím kohoutem
4. Vypustit vodu z potrubního rozvodu a radiátorů v nejnižším bodě.

VYPUŠTĚNÍ okruhu TUV 
Vždy, když existuje nebezpečí zamrznutí, musí být okruh TUV vypuštěn následujícím způsobem: 

- uzavřít kohout vodovodní sítě; 
- otevřít všechny kohouty teplé a studené vody; 
- vypustit vodu z potrubního rozvodu v nejnižším bodě     

PRVNÍ UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU po montáži
Kontroly, které je třeba provést při prvním zapnutí:
1.Přesvědčit se:  

-zda elektrické zapojení bylo správně provedeno dle platných 
norem a nařízení a zda vodič uzemnění je správně zapojen; 
-zda při napuštěném zařízení je uvolněno víčko ventilu 
automatického odvzdušňování, umístěné na čerpadle; 
-zkontrolovat, zda není čerpadlo zablokované, případně 
odblokovat hřídel motoru po sejmutí předního víčka, pomocí 
šroubováku;  
-pokud je tlak nižší než 1  bar, doplnit vodu do topného okruhu 

 -zda je uzavřený plynový kohout. 
2. Zapnout napětí ke kotli otočením vypínače „A“ do pozice I,  

na displeji se objeví nápis. Nastavit ovladač „C“ mezi pozice 
min. a max., čímž docílíme provozu „ZIMA“; tímto způsobem 
se zapne oběhové čerpadlo. Kotel po 7 sekundách bude 
signalizovat zablokování z důvodu nezapálení, na displeji se 
objeví A01. Ponechte zařízení v tomto stavu do doby, než 
bude dokončeno odvzdušnění a potom:

- uvolnit čelní víčko na čerpadle pro odstranění případných 
vzduchových kapes;

- opakovat odvzdušnění radiátorů;
- vypouštět po krátkou dobu vodu ze sanitárního obvodu;
- zkontrolovat tlak rozvodu a pokud se snížil, otevřít znovu 

napouštěcí kohout a doplnit na 1 bar.
3. Zkontrolovat, zda odvod spalin nevykazuje žádné překážky 

nebo nečistoty.
4. Zkontrolovat, zda ventily jsou otevřené.
5. Otevřít plynový kohout a zkontrolovat těsnost spojení, včetně 

hořáku, (použijte mýdlové roztoky) a pokud bude třeba, 
odstraňte případnou netěsnost. 

6. Odblokujte systém zapalování stisknutím a uvolněním tlačítka 
„D“ RESET. Jiskra zapálí hořák, pokud k tomu nedojde na 
první pokus, operaci zopakujte. 

7. Zkontrolujte  hodnotu minimálního a maximálního tlaku plynu 
v hořáku, případně seřiďte dle tabulky uvedené v článku 
SEŘÍZENÍ.

8. Zkontrolujte funkci spalinového termostatu.
9. Zkontrolujte, zda se nevyskytuje netěsnost v okruhu odvodu 

spalin.
10. Zkontrolujte funkci regulačních zařízení.
11. Zkontrolujte ohřev TUV.
12. Zkontrolujte těsnost hydraulických obvodů.
13. Zkontrolujte správnou funkci termostatu přehřátí.

POKUD JE JEDNA Z VÝŠE UVEDENÝCH KONTROL NEGATIVNÍ, ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT UVEDENO DO 
PROVOZU !!

C A

D
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Kontrola (příp. SEŘÍZENÍ) MINIMÁLNÍHO VÝKONU 
1. Uvolnit šroub „2“ (obr. b) a nasunout hadičku manometru na 

nátrubek odběru tlaku plynu (dle obr.b).
2. Odpojit kompenzační trubičku vzduchové komory.
3. Uvést kotel do provozu na maximální výkon (kohout teplé vody 

otevřít, nebo aktivací „funkce KOMINÍK“ – stisknout tlačítko 
RESET „D“ na 10 sekund. Na pravém displeji se objeví SC). 
Odpojit kabel modulační cívky (obr.d), tlak musí odpovídat 
stanovené hodnotě v tabulce pro daný typ plynu, pro který 
je kotel určen. Pokud  by tlak neodpovídal,  seřiďte pomocí 
regulačního šroubu „4“ (obr.d).

4. Utáhnout šroub „2“ a zkontrolovat  jeho těsnost.
5. Zapojit kabel modulační cívky 
6. Namontovat  zpět kompenzační trubičku.
7. Funkce KOMINÍK se vypne automaticky po 5 minutách.

Kontrola PŘIPOJOVACÍHO TLAKU PLYNU 
1. Uvolnit šroub „1“ (obr.a) a nasunout hadičku manometru na 

nátrubek odběru tlaku plynu (dle obr.a).
2. Uvést kotel do provozu na maximální výkon (kohout teplé vody 

otevřít, nebo aktivací „funkce KOMINÍK“ – stisknout tlačítko 
RESET „D“ na 10 sekund. Na pravém displeji se objeví SC). 
Napájecí tlak musí odpovídat stanovené hodnotě pro daný typ 
plynu, pro který je kotel určen! 

3. Po dokončení kontroly utáhnout šroub „1“ a zkontrolovat těsnost. 
4. Funkce KOMINÍK se vypne automaticky po 5 minutách.

Kontrola (příp. SEŘÍZENÍ) MAXIMÁLNÍHO VÝKONU 
1. Uvolnit šroub „2“ (obr.b) a nasunout hadičku manometru na 

nátrubek odběru tlaku plynu (dle obr.b).
2. Odpojit kompenzační trubičku vzduchové komory. 
3. Uvést kotel do provozu na maximální výkon (kohout teplé vody 

otevřít, nebo aktivací „funkce KOMINÍK“ – stisknout tlačítko 
RESET „D“ na 10 sekund. Na pravém displeji se objeví SC). 
Maximální tlak musí odpovídat stanovené hodnotě v tabulce 
pro daný typ plynu, pro který je kotel určen. Pokud  by tlak 
neodpovídal, sejměte ochranné víčko a seřiďte pomocí 
regulačního šroubu „3“ (obr.c). 

4. Utáhnout šroub „2“ a zkontrolovat jeho těsnost. 
5. Namontovat  zpět ochranné víčko modulační cívky 
6. Namontovat  zpět kompenzační trubičku. 
7. Funkce KOMINÍK se vypne automaticky po 5 minutách.
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DETEKCE A SIGNALIZACE  PORUCH

POZOR!
I v případě, že vypínač na kotli je v pozici 0, je kotel nestále pod napětím!

Existují 2 způsoby vyhodnocování poruch:
-zablokování funkce „A“
-bezpečnostní vypnutí „E“

Zablokování funkce „A“ 
Tento typ poruchy, který se nazývá „nepřechodný“, bude na 
displeji zobrazen pomocí čísla, kterému předchází písmeno A, 
rozsvítí se červený symbol, jak je u vedeno v následující tabulce. 
Poruchu lze odstranit stisknutím tlačítka RESET „D“. 
V tabulce je každý kód přiřazen k příčině, která ho způsobila. 
POZOR!
Tlačítko RESET lze stisknout maximálně 5x za dobu 15 
minut!

Bezpečnostní vypnutí „E“
Tento typ poruchy, který se nazývá „přechodný“, bude na 
displeji zobrazen pomocí čísla, kterému předchází písmeno 
E, rozsvítí se červený symbol, jak je u vedeno v následující 
tabulce.  
NESMÍTE ZASAHOVAT!!
Kotel se bude automaticky snažit o obnovení funkce. 
Pokud se to nepodaří, volejte autorizovaný servis.

DISPLEJ PŘÍČINA
A 01 Nezdařený zapalovací cyklus 
A 03 Přehřátí kotle 
A 97 Chyba v logice funkce 
A 98 Chyba v logice funkce 
A 99 Chyba v logice funkce 

DISPLEJ PŘÍČINA DISPLEJ PŘÍČINA
E 02 Zásah pojistky oběh. čerpadla E 09 Porucha sondy vratné top. vody (0 Ω)
E 04 Porucha sondy TUV (∞ Ω) E 20 Přítomnost plamene s uzavřeným plyn. ventilem
E 05 Porucha sondy TUV (0 Ω) E 32 Porucha bezpeč. termostatu spalin (∞ Ω)
E 06 Porucha sondy výstupní top. vody (∞ Ω) E 68 Zásah bezpečnostního termostatu spalin
E 07 Porucha sondy výstupní top. vody (0 Ω) E 99 Nadměrné opakování stisknutí tlačítka RESET

(více než  5 stisknutí za dobu 15 minut)E 08 Porucha sondy vratné top. vody (∞ Ω)

V případě poruchy E 02 nejprve zkontrolujte tlak vody v top. systému (1 bar za studena), popřípadě doplňte 
tlak na předepsanou hodnotu. Vypněte a opět znovu zapněte kotel pomocí hlavního vypínače ON/OFF.
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Připojovací místa:
A – Výstup do topného okruhu  
B – Výstup TUV 
C – Plyn 
D – Vstup studené vody 
E – Zpátečka z topného okruhu

Obslužná místa:
F – Dopouštění topného okruhu
G – Vypouštění přetlaku
H – Vypouštění topného okruhu

ROZMĚRY KOTLE microGenus Plus MI

Pohled na kotel ZESPODU

ROZMĚRY KOTLE microGenus Plus MFFI

250

300

6060

450

Okolo kotle musí být ponechán VOLNÝ PROSTOR 
o velikosti alespoň dle vedlejšího nákresu, 
aby bylo možno provádět čištění kotle a údržbu, 
případně servisní opravy.
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ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH PRVKŮ kotle  
microGenus Plus MI

 1 – Odvod spalin 
 2 – Přerušovač tahu 
 3 – Bezpečnostní termostat spalin 
 4 – Havarijní termostat 
 5 – Primární výměník 
 6 – Sonda výstupní top. vody 
 7 – Spalovací komora s izolací 
 8 – Hořák 
 9 – Ionizační elektroda 
10 – Zapalovací elektrody 
11 – Clona hořáku 
12 – Motor 3-cest. ventilu 
13 – Sonda okruhu TUV 
14 – Automatický By-pass 
15 – Vypouštěcí kohout 
16 – Pojistka tlaku 
17 – Sekundární výměník 
18 – Plynový ventil 
19 – Zapalovací trafo 
20 – Omezovač průtoku TUV 
21 – Filtr na vstupu SV 
22 – Napouštěcí kohout 
23 – Pojišťovací ventil 3 bar 
24 – Tlakoměr 
25 – Čerpadlo 
26 – Sonda vratné top. vody 
27 – Expanzní nádoba

FUNKČNÍ SCHÉMA kotle  
microGenus Plus MI 
odtah spalin do KOMÍNA

A – Výstup do top. okruhu ¾“ 
B – Výstup TUV ½“ 
C – Plyn ¾“ 
D – Vstup SV ½“ 
E – Zpátečka z top. okruhu ¾“
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ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH PRVKŮ kotle  
microGenus Plus MFFI (TURBO)

 1  – Odvod spalin a přívod vzduchu 
 2  – Přívod vzduchu-dělené potrubí 
 3 – Ventilátor-řízené otáčky 
 4  – Sběrná komora spalin 
 5  – Primární výměník 
 6  – Havarijní termostat 
 7  – Sonda výstupní top. vody 
 8  – Spalovací komora s izolací
 9  – Hořák 
10  – Ionizační elektroda 
11  – Zapalovací elektrody 
12  – Motor 3-cest. ventilu 
13  – Sonda teploty TUV 
14  – Vypouštěcí ventil topné vody 
15  – Automatický By-pass 
16  – Pojistka tlaku 
17  – Sekundární výměník TUV 
18  – Plynový ventil 
19  – Zapalovací trafo 
20  – Omezovač průtoku TUV 
21  – Filtr na vstupu SV 
22  – Napouštěcí ventil 
23  – Pojišťovací ventil 3 bar 
24  – Tlakoměr topné vody 
25  – Čerpadlo 
26 – Sonda vratné top. vody 
27 – Expanzní nádoba 
28 – Manostat spalin 
29 – Sondy pro analýzu spalin

FUNKČNÍ SCHÉMA kotle 
microGenus Plus MFFI

A – Výstup do top. okruhu ¾“ 
B – Výstup TUV ½“ 
C – Plyn ¾“ 
D – Vstup SV ½“ 
E – Zpátečka z top. okruhu ¾“
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25
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Kotle řady microGenus Plus jsou vybaveny čerpadlem se dvěma rychlostmi otáčení, které ovládá řídící 
elektronická deska. Čerpadlo je vybaveno rozběhovým kondenzátorem. Hřídel motoru a její uložení jsou 
vyrobeny z velmi tvrdé keramiky, která zaručuje trvanlivost a tichý chod.

RUČNÍ PROTOČENÍ ČERPADLA  
je možno použít v případě delší 
odstávky kotle, nebo před prvním 
spuštěním.

HYDRAULICKÁ CHARAKTERISTIKA kotle  
v místě připojení na otopnou soustavu.

EL. MOTOR 
3-cestného 

ventilu

HYDRAULICKÁ  SESTAVA
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POZOR
Odstranění případné poruchy smí provádět pouze autorizovaná firma či osoba za dodržení
všech platných norem, vyhlášek a nařízení!
Při opravách je nutné používat pouze originální náhradní díly!
Po dokončení servisního zásahu pečlivě zkontrolujte všechny bezpečnostní okruhy 
a funkce kotle!

DEMONTÁŽ PLÁŠTĚ KOTLE
POZOR
Před jakýmkoliv zásahem do kotle odpojte elektrické  napájení pomocí vnějšího vypínače, neboť 
kotel je stále  napájen, i pokud je hlavní vypínač v pozici „0“.

Instrukce pro otevření pláště kotle 

Pro demontáž čelního krytu kotle je třeba: 
1 – odšroubovat dva čelní spodní šrouby ovládacího panelu, umístěné v jeho spodní části; 
2 – ovládací panel sklopte dolů a po jeho vytažení dopředu se otáčí na dvou bočních čepech;

panel se udržuje v polo-horizontální poloze, která umožňuje přístup k vnitřním součástem kotle;
pro zvětšení prostoru pro zásah lze zvednout ovládací panel a otočit ho až do horizontální polohy;

3 – odšroubovat dva čelní spodní šrouby ve spodní části čelního krytu;
4 – zvednout čelní kryt směrem nahoru a vyháknout z vrchního upevnění.
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PŘÍSTUP KE SPALOVACÍ KOMOŘE microGenus Plus MI:
1.Sejmout bočnice odšroubováním šroubů „a“ 
2.Otevřít spalovací komoru odšroubováním šroubů „b“

SPALOVACÍ KOMORA 
připravená ke kontrole a údržbě
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PŘÍSTUP KE SPALOVACÍ KOMOŘE microGenus Plus MFFI

cc

c c
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ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ microGenus Plus MI, MFFI

Barevné označení 
elektr. vodičů:
Gr  - šedý  
Bi  - bílý 
Ro  - červený 
Az  - modrý 
Vi  - fialový 
Nr  - černý

Součásti na elektronické desce:
B  –  Přepínač LÉTO/ZIMA a volič TOPENÍ 
C  –  Konektor pro zařízení CLIMA MANAGER 
D  –  Volič teploty TUV 
E  –  Regulace pomalého zapálení 
F  –  Regulace topného výkonu 
G  –  Hlavní vypínač ON/OFF 
H  –  E-EPROM
I  –  Konektor pro zapojení hodin (volitelné)
L  –  Tlačítko RESET
M –  Přepínač ECONOMY/COMFORT
N  –  Konektor pro zapojení jednotky EASY (volitelné)
P  –  Transformátor
O  –  Konektor pro zapojení displeje
Q  –  Připojení modemu (jednotka EASY – volitelné)

A01 – Čerpadlo  
A02 – Ventilátor 
A03 – Napájení zapal. trafa 
A04 – Napájení plynového ventilu 
A05 – Motor 3-cest. ventilu 
A07 – Detekce plamene
A08 – Sonda výstupní topné vody 
A09 – Sonda okruhu TUV
A10 – Sonda průtoku TUV
A11 – Pojistka tlaku
A12 – Modulační cívka plyn. ventilu
A13 – Bezpečnostní termostat spalin u MI, 
          Manostat spalin u MFFI
A14 – Havarijní termostat
A15 – Program. hodiny/prostor. termostat
A16 – Rychlost čerpadla
A17 – Hallova sonda ventilátoru
A18 – Sonda vratné topné vody

Při výměně 
elektronické desky 
odpojte E-EPROM (H) 
a znovu ji zapojte na 
nově instalovanou 
elektronickou desku.

H
FUSE

FUSE

6
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4
2

1
3

N
O

5 6
A B

CN203 CN206

CN206 CN205CN203 CN201 CN303 CN304CN302

CN201 CN300
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H
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A - Deep přepínač
6 – Nastavení z výroby v pozici B = modulace čerpadla, poz. A = max. otáčky čerpadla
5 – Doběh ventilátoru po odběru TUV A = ano, B = ne (z výroby nastavena pozice B)
4 – Nastavení z výroby v pozici B = modulace čerpadla, poz. A = max. otáčky čerpadla
3 – Pro okruhy s nízkou teplotou A = 38-48°C,  B = 42-82°C (z výroby pozice B)
2 – Zpoždění zapalování A = 0,   B = 2min. (z výroby pozice B)
1– Nastavení z výroby v pozici A = MI, poz. B = MFFI (Turbo)
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REGULAČNÍ FUNKCE KOTLE
Kotel microGenus Plus umožňuje nastavení funkcí (označení dle str.18):

- teploty vody topení pomocí ovladače (B)
- teploty sanitární vody  pomocí ovladače (D)
- zvolit funkci „ECONOMY“ – E nebo funkci „COMFORT“ – C - pomocí voliče (M)

Funkce ECONOMY je normální funkce kotle, neboť sanitární voda se bude ohřívat pouze v případě, 
že bude požadován uživatelem odběr.
Funkce COMFORT je zvláštní funkce, neboť voda obsažená v sekundárním výměníku a v primárním 
výměníku bude udržována ve stavu předehřívání, aby byl možný rychlý odběr teplé sanitární vody po 
požadavku, se zřejmým komfortem pro uživatele.

NASTAVENÍ FUNKČNÍCH PARAMETRŮ na desce elektroniky (označení dle str.18).
Pro vstup do elektroinstalační skříňky je třeba vyklopit panel a sejmout zadní víko po odšroubování dvou 
šroubů. 
Takto je umožněn přístup k elektronické desce a k následujícím komponentům (označení dle str.18): 

- konektor (L - N) napájecího kabelu; 
- pojistky (FUSE); 
- potenciometr (E) pomalého zapalování již nastavený u výrobce na plyn, pro který je kotel určen 
- potenciometr (F) maximálního tepelného výkonu topení, nastavitelný od minimálního výkonu do 

maximálního (z výroby nastaveno na 70% maximálního výkonu); 
- volič pro regulaci zpoždění zapalování (nastaveno z výroby na 2 min.- pozice B),(viz Deep přepínač) 
- volič pro rozvody s nízkou teplotou nebo standard (viz Deep přepínač)
- volič dodatečné ventilace (viz Deep přepínač), pokud je nastaven na pozici A - aktivuje dodatečnou 

ventilaci (od výrobce nastaveno vždy neaktivní – pozice B)
- konektor zapojení hodin programátoru (volitelně); 
- konektor (C) zapojení „Dálkového ovládání CLIMA MANAGER“ (volitelně). 

PROTIZÁMRAZOVÁ FUNKCE
Kotel je vybaven zařízením, které, pokud teplota klesne pod 8°C,  aktivuje oběhové čerpadlo ve funkci 
topení, až teplota dosáhne 18°C. Pokud teplota klesne pod 3°C, zapálí se hořák na minimální výkon, až 
teplota dosáhne 33°C. Tato pojistka je aktivní jak u topení, tak v sanitárním rozvodu. 
Toto zařízení se aktivuje pouze, pokud je kotel dokonale funkční: 

- tlak v rozvodu je dostatečný 
- kotel je elektricky napájen 
- je dodáván plyn 

Funkce ANTIBLOKACE oběhového čerpadla
Pro ochranu čerpadla před zablokováním, kotel zajišťuje spuštění čerpadla po každých 21 hodinách od 
posledního odběru či vypnutí, na dobu 20 sekund. 

Otevření víka skříně elektroniky

Odběr tlaku
pro
manostat

�

Snímač
otáček
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Doporučený tlak POMALÉHO ZAPALOVÁNÍ  [mbar]
KATEGORIE  II2H3+ METAN G20 BUTAN G30 PROPAN G31

24 MI 4,2 5,2 6,6
28 MI 1,9 5,7 6,8

24 MFFI 5,4 13,3
28 MFFI 5,5 12
31 MFFI 3,5 12

NASTAVENÍ POMALÉHO ZAPALOVÁNÍ na elektronické desce
1.Pro kontrolu výkonu pomalého zapalování uvolněte šroub „2“ (obr. b) a vložte hadičku manometru do 

zásuvky tlaku.
2.Odpojit kompenzační trubičku vzduchové komory.
3.Otevřít vodovodní kohout, dokud se nezapálí hořák, odpojit kabel ionizační elektrody  tak, abychom měli 

tlak zapalování po dobu 7 sekund před  bezpečnostním zablokováním. 
4.Potenciometrem „E“ (Pomalé zapalování) na elektronické desce seřiďte tlak na hodnoty uvedené v  

tabulce. 
5.Odblokujte kotel stisknutím tlačítka RESET na ovládacím panelu a zkontrolujte znovu hodnotu tlaku, 

opětovným zapálením hořáku. 
6.Správně zapojte zpět ionizační  elektrodu. 
7.Utáhnout šroub „2“ a zkontrolovat  jeho těsnost.
8.Zapojit zpět kompenzační trubičku.

ZPOŽDĚNÍ ZAPALOVÁNÍ
Nastavení na elektronické desce.
(Na obr. je znázorněna jen příslušná část 
elektronické desky.)
Kotel je vybaven funkcí, která umožňuje 
měnit dobu zpoždění mezi požadavkem 
na topení a zapálením hořáku, což lze 
zvolit mezi 0 a 2 minutami. Toto nastavení 
se provádí na desce pomocí deep-switch 
přepínače „A“ pozice 2. 
(Kotel je seřízen z výroby na zpoždění 
2 minuty.)

Nastavení MAX. VÝKONU KOTLE DO TOPENÍ.
Nastavení na elektronické desce:
Kotel je vybaven potenciometrem „F“, který umožňuje omezit výkon topení, aby bylo možno přizpůsobit 
kotel požadavkům topného okruhu.
Kotel je z výroby nastaven na 70% tepelného výkonu.
Grafy udávají vztah mezi přetlakem plynu vstupujícího do hořáku a výkonem kotle při topení. 
Při nastavení postupujte následujícím způsobem: 

1.Uvolněte šroub „2“ (obr. b) a vložte hadičku manometru; 
2.Zapněte kotel postupem pro topení na maximální teplotu 
3.Nastavte potenciometr „F“ (obr.e) až se tlak dostane na požadovanou hodnotu 
4.Po dokončení kontroly utáhnout šroub „2“ a zkontrolovat  jeho těsnost.

Uvedení kotle do SERVISNÍHO REŽIMU a MĚŘENÍ EMISÍ
• otočte volič TOPENÍ „C“ na maximum 
• stiskněte tlačítko RESET „D“ a přidržte 10 vteřin
• kotel zapálí  v servisním režimu, ve kterém setrvá 5 minut.

Servisní režim ukončíte vypnutím kotle hlavním vypínačem „A“  ON / OFF
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Kotel typ Počet 
trysek

KATEGORIE  II2H3+ Jednotky METAN 
(G20)

BUTAN
(G30)

PROPAN 
(G31)

Index Wobbe spodní * MJ/m3h 45,67 80,58 70,69
Min. / Max. vstupní tlak plynu mbar 17 / 20 20 / 29 25 / 37

24 MI 12

Průměr trysek mm 1,30 0,77 0,72
Spotřeba * m3/h 2,68 - -
Spotřeba * kg/h - 1,99 1,96
Min. / Max. tlak plynu před tryskami mbar 2,2 – 10,1 5,2 – (**) 6,6 – (**)

28 MI 14

Průměr trysek mm 1,30 0,75 0,75
Spotřeba * m3/h 3,07 - -
Spotřeba * kg/h - 2,29 2,25
Min. / Max. tlak plynu před tryskami mbar 1,9 – 10,1 5,4 – (**) 6,7 – (**)

24 MFFI 14

Průměr trysek mm 1,25 0,72 0,72
Spotřeba * m3/h 2,8 - -
Spotřeba * kg/h - 2,09 2,06
Min. / Max. tlak plynu před tryskami mbar 2,1 - 10,3 5,6 – (**) 7,5 – (**)

28 MFFI 14

Průměr trysek mm 1,30 0,77 0,77
Spotřeba * m3/h 3,19 - -
Spotřeba * kg/h - 2,38 2,34
Min. / Max. tlak plynu před tryskami mbar 2,0 - 11,0 5,0 – (**) 6,2 – (**)

31 MFFI 14

Průměr trysek mm 1,35 0,80 0,80
Spotřeba * m3/h 3,54 - -
Spotřeba * kg/h - 2,64 2,60
Min. / Max. tlak plynu před tryskami mbar 2,1 - 11,8 5,3 – (**) 6,5 – (**)

* 15°C, 1013 mbar
** Potřebný tlak na výstupu plynového ventilu získáme úplným zašroubováním šroubu solenoidu. Maximální tlak plynu 
do hořáku bude pak stejný jako nominální napájecí tlak (viz tabulka) mínus ztráty odporem uvnitř plynového ventilu. 

ZÁMĚNA TOPNÉHO PLYNU
Kotel může být transformován ze zemního plynu G20 na BUTAN G30 / PROPAN G31 nebo naopak pouze 
a výhradně kvalifikovaným technickým personálem.

POSTUP ZÁMĚNY toného plynu: 
1.Výměna trysek hlavního hořáku  
2.Nastavení max. a min. tepelného výkonu kotle 
3.Vyměnit plynový štítek. 

 
4.Nastavení pomalého zapalování 
5.Nastavení maximálního výkonu topení 
6.Nastavení zpoždění zapnutí topení 

PLYNOVÁ ARMATURA SIT 
elektr. parametry cívek
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PŘÍVOD VZDUCHU A ODVOD SPALIN  microGenus Plus MFFI
KOAXIÁLNÍ - SOUOSÉ  POTRUBÍ

CLONA V POTRUBÍ  
VÝDECHU SPALIN

Místo k odběru vzorků  
pro ANALÝZU SPALIN

Kotel je v horní části vybaven připojovacími 
místy pro MĚŘENÍ TLAKOVÉHO ROZDÍLU 
vytvořeného spalinami proudícími ventilá-
torem. Na základě tohoto tlakového rozdílu 
vyhodnocuje vestavěný manostat funkci 
odtahu spalin.

Potrubí Provedení 
odkouření S clonou Max. délka

SOUOSÉ
(koaxiální)

60/100

C12
C32
C42

L min = 0,5 m
L max = 1 m L = 4 m

Příklady PROVEDENÍ odkouření kotlů

Poznámka: CLONA do výdechu spalin  je součástí dodávky kotle.



23

PŘÍVOD VZDUCHU A ODVOD SPALIN  microGenus Plus MFFI
DĚLENÉ  POTRUBÍ

Pro připojení sacího potrubí je třeba 
VYŘÍZNOUT  ZÁSLEPKU dle obr.

Potrubí 
DĚLENÉ

80/80

Provedení 
odkouření Clona Max. délka

U svislého potrubí je nutno vložit 
sběrač-odvaděč kondenzátu,  

je-li toto potrubí delší než:

24 kW

C12, C32, C42 
S1 = S2 NE 30+30 m 4 m

C52, C82 
S1 (min. 1m)  ≠ S2 ANO 1+59 m 4 m

28 kW

C12, C32, C42 
S1 = S2 NE 26+26 m 4 m

C52, C82 
S1 (min. 1m)  ≠ S2 ANO 1+39 m 4 m

31 kW

C12, C32, C42 
S1 = S2 NE 22+22 m 4 m

C52, C82 
S1 (min. 1m)  ≠ S2 ANO 1+40 m 4 m

Příklady PROVEDENÍ odkouření kotlů

Poznámka: CLONA do výdechu 
spalin je součástí dodávky kotle. 
Instaluje se shodně jako u prove-
dení souosého, 
viz. obr. na str.22.




