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CZ
Kotel MYNUTE GREEN E v shodě tak základními 
požadavky následujících směrnic: Směrnice 2009/142/ES 
o plynových spotřebičích; Účinnost směrnice: článek 7 (2) 
a přílohy III směrnice 92/42/EHS; Směrnice 2004/108/ES o 
elektromagnetické kompatibilitě; Směrnice 2006/95/ES o 
nízkém napětí; Směrnice 2009/125/ES o ekodesignu 
zařízení používajících elektrickou en-ergii; Směrnice 
2010/30/EU o uvádění energie výrobků souvise-jících s 
energií prostřednictvím štítků; Přenesené nařízení (EU) č. 
811/2013; Přenesené nařízení (EU) č. 813/2013; 
Přenesené nařízení (EU) č. 814/2013 (pouze u 
kombinovaných modelů).
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CZ Tato příručka obsahuje údaje a informace jak pro 
uživatele, tak pro instalatéry. Podrobně:
- Kapitoly s názvem „Instalace kotle, Připojení vody, 
Připojení plynu, Připojení elektrické energie, Plnění a 
odvzdušnění, Odstranění hořlavých produktů, Tech-
nické údaje, Parametry programování, Regulace a 
kon-verze plynu“ jsou určeny pro instalatéry;

- Kapitoly s názvem „Upozornění a bezpečnost 
přístroje, 

Spuštění a užívání“ jsou určeny jak pro uživatele, tak 
pro instalatéry.

RANGE RATED - NOMINÁLNÍ TEPLOTNÍ ROZSAH
Tento kotel může být přizpůsoben tepelným požadavkům systému; ve 
skutečnosti je možné nastavit maximální přívod kotle pro pro-voz v topném 
režimu. Kalibrační nastavení je uvedeno v kapitole „Nastavení“.
Jakmile je požadovaný výkon (maximální výkon topení) nastaven, 
poznamenejte hodnotu na tabulku na zadním krytu.
Pro další řízení a nastavení se podívejte na nastavenou hodnotu.
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1  - OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Při	 výrobě	 kotlů	 v	našich	 výrobních	 závodech	 je	 věnována	
pozornost	 i	 jednotlivým	komponentům	s	cílem	ochránit	uži-
vatele	před	případnými	nehodami.	Proto	se	doporučuje,	aby	
kvalifikovaný technik	po	každém	zásahu	na	výrobku	věnoval	
mimořádnou	pozornost	elektrickému	zapojení,	zejména	od-
izolované	části	vodičů,	které	v	žádném	případě	nesmí	přeční-
vat	ven	ze	svorkovnice,	aby	se	zabránilo	kontaktu	s	vodičem	
pod	napětím.
Tento	návod	je	nedílnou	součástí	výrobku	Ujistěte	se,	že	se	
vždy	nachází	u	výrobku,	a	to	i	v	případě,	že	výrobek	změnil	
vlastníka	nebo	byl	přemístěn	na	jiné	místo.	V	případě	poško-
zení	nebo	ztráty	návodu	si	vyžádejte	další	exemplář	v	míst-
ním	středisku	servisní	služby.
Instalaci	 kotle	 a	 jakýkoli	 servisní	 zásah	 nebo	 údržbu	musí	
provést	kvalifikovaný technik	podle	národních	a	místních	no-
rem,	které	jsou	platné	pro	danou	oblast.

CZ INSTALATÉR

Doporučuje	 se,	 aby	 instalatér	 poskytl	 uživateli	 instruktáž	
o činnosti	zařízení	a	o	základních	bezpečnostních	pokynech.
Tento	kotel	musí	být	používán	výhradně	k	účelu,	ke	kterému	
byl	navržen.	Výrobce	odmítá	 jakoukoli	 smluvní	 i	nesmluvní	
odpovědnost	za	ublížení	na	zdraví	u	osob	a	zvířat	a	za	škody	
na	majetku	vyplývající	z	chyb	během	instalace,	nastavování	
a	údržby	a	z	nevhodného	použití.
Toto	zařízení	slouží	k	ohřevu	teplé	vody,	a	proto	musí	být	připo-
jeno	k	rozvodu	TUV	v	souladu	s	jeho	vlastnostmi	a	výkonem.
Po	 odstranění	 obalu	 se	 ujistěte,	 zda	 je	 obsah	 nepoškozený	
a	kompletní.	Jestliže	tomu	tak	není,	kontaktujte	vašeho	dealera.
Bezpečnost	 a	 automatické	 nastavení	 přístrojů	 na	 zařízení	
nesmí	být	během	celé	doby	provozu	být	nikdy	modifikováno,
může	to	učinit	pouze	výrobce	nebo	dealer.
Jestliže	 přístroj	 generuje	 chybu	 a/nebo	pracuje	 nesprávně,	
vypněte	ho	a	nepokoušejte	se	ho	opravit	sami.
Po	ukončení	 životnosti	 nesmí	 být	 výrobek	 zlikvidován	 jako	
běžný	komunální	odpad,	ale	je	potřeba	jej	odevzdat	do	sběr-
ny	tříděného	odpadu.
Výstup	pojistného	ventilu	musí	být	připojen	k	vhodnému	sys-
tému	sběru	a	odvádění.	Výrobce	není	odpovědný	za	případ-
né	škody	způsobené	aktivací	pojistného	ventilu.
Zlikvidujte	obalové	materiály	jejich	odhozením	do	vhodných	
sběrných	nádob	v	příslušných	sběrných	střediscích.

Připojte	 výstupní	 kolektor	 vhodný	 pro	 odvodní	 systém	 (viz	
kapitolu	3.5).

V	rámci	instalace	je	třeba	informovat	uživatele,	že:
• v	případě	úniku	musí	uzavřít	přívod	vody	a	okamžitě	informovat
Službu	technické	pomoci

• provozní	tlak	systému	se	pohybuje	mezi	1	a	2	bary	a	nikdy	nesmí
překročit	3	bary.	Jestli	je	to	nezbytné	resetujte	tlak,	jak	je	uvede-
no	v	části	s	názvem	„Plnění	systému

• jestliže	 není	 plánováno,	 že	 bude	 kotel	 používán	 dlouhodobě,
uživatel	by	měl	zavolat	Službu	technické	pomoci,	aby	provedla
následující	operace:
-	 vypnutí	hlavního	kotle	a	vypínače	systému,
-	 uzavření	 kohoutů	 plynu	 a	 vody	 na	 topení	 (C.S.I.	 -	 R.S.I.)
a	TUV	(C.S.I.),

-	 vypuštění	okruhů	topení	(C.S.I.	-	R.S.I.)	a	TUV	(C.S.I.),	aby	se	
zabránilo	zamrznutí.

Odpadky musí být zlikvidovány tak, aby nebyly nebezpeč-né pro 
lidské zdraví, a při likvidaci musí být použity postupy nebo metody,
 které nejsou škodlivé pro životní prostředí.

V	této	příručce	jsou	použity	následující	symboly:

UPOZORNĚNÍ =	pro	úkony,	které	vyžadují	mimořádnou	pozornost	
a	vhodnou	ochranu
NENÍ DOVOLENO =	operace	nesmí	být	provedena

R.S.I.:	DHW	funkce	jsou	použity	pouze	tehdy,	jestliže	je	připojena	zásobník	
na	vodu	(příslušenství	k	dispozici	na	požádání).

Bezpečnostní	opatření
Kotel	 nesmí	 obsluhovat	 děti	 nebo	 nesvéprávné	 osoby	 bez	
dozoru
Elektrické	přístroje	a	zařízení,	 jako	vypínače,	přístroje	atd.,	
nesmí	být	používány,	 jestliže	 je	 cítit	 plyn	nebo	kouř.	Jestli-
že	uniká	plyn,	otevřete	všechna	okna	a	dveře,	aby	vyvětrali	
místnost,	vypněte	hlavní	uzávěr	plynu	a	okamžitě	zavolejte	
Službu	technické	pomoci.
Nedotýkejte	se	kotle,	když	jste	bosí,	ani	mokrými	nebo	vlhký-
mi	částmi	těla.
Před	čištěním	odpojte	kotel	od	elektrického	napájení	přepnu-
tím	 bipolárního	 vypínače	 zařízení	 a	 hlavního	 vypínače	 na	
ovládacím	panelu	do	polohy	„Vypnuto“
Je	zakázáno	modifikovat bezpečnostní	nebo	nastavovací	pří-
stroje	bez	souhlasu	výrobce	a	příslušných	instrukcí.
Nevytahujte,	neoddělujte	nebo	nekruťte	dráty	z	kotle,	i	když	
nejsou	připojeny	k	přívodu	elektřiny.
Neblokujte	 nebo	 nesnižujte	 velikost	 ventilačních	 otvorů	
v	místnosti.
Nenechávejte	nádoby,	ve	kterých	byly/jsou	uloženy	zápalné	
látky,	ani	samotné	zápalné	látky	v	místnosti.
Nenechávejte	části	obalu	v	dosahu	dětí.

Je	zakázáno	blokovat	výstup	kondenzátu.

2  - INSTALACE KOTLE
Kotel	musí	být	instalován	pouze	kvalifikovaným personálem	v	sou-
ladu	s	platnými	předpisy.	
Mynute Green E	je	k	dispozici	v	následujících	modelech:
Mynute Green C.S.I. E	jsou	typy	C	na	zeď	montovaných	konden-
začních	kotlů	pro	vytápění	a	výrobu	TUV.
Mynute Green R.S.I. E jsou	typy	C	na	zeď	montovaných	konden-
začních	kotlů,	které	mohou	pracovat	v	 různých	podmínkách	díky	
řadě	můstků	zabudovaných	do	elektronické	desky	(viz	část	„Kon-
figurace	kotle):	
PŘÍPAD A:	pouze	vytápění.	Kotel	nedodává	teplou	užitkovou	vodu.
PŘÍPAD B:	pouze	vytápění	s	externím	termostatem,	který	řídí	vod-
ní	nádrž:	za	této	podmínky	kotel	dodává	teplou	vodu	do	vodní	ná-
drže	na	základě	požadavku	příslušného	termostatu.
PŘÍPAD C:	pouze	vytápění	se	sondou	vnější	teploty,	která	řídí	vod-
ní	nádrž	(příslušenství	k	dispozici	na	přání	zákazníka),	pro	výrobu	
TUV.	V	případě	připojení	externího	bojleru,	který	nebyl	dodán	naší	
firmou, se	ujistěte,	že	sonda	NTC	má	níže	uvedené	parametry:	10	
kOhm	při	25	°C,	B	3435	±	1	%.

Podle	zařízení	na	odvádění	spalin	je	kotel	klasifikován do	katego-
rií	B23P-B53P;	C13-C13x;	C23;	C33-C33x;	C43-C43x;	C53,C53x;	
C63-C63x;	C83-C83x;	C93-C93x;	3CEp	(pro	25kW).
V	konfiguraci B23P	a	B53P	(při	instalaci	v	interiéru)	zařízení	nemů-
že	být	nainstalováno	do	ložnic,	koupelen,	sprch	ani	do	žádné	jiné	
místnosti,	ve	které	se	nachází	otevřený	plamen	bez	dostatečného	
proudění	vzduchu.	Místnost,	ve	které	 je	nainstalován	kotel,	musí	
mít	vlastní	ventilaci.	
V	konfiguraci	C	může	být	zařízení	nainstalováno	do	kterékoli	míst-
nosti	a	neplatí	žádná	omezení	ohledně	větrání	a	objemu	místnosti.	
Pro	25kW:	kotel	může	být	instalován,	přes	zpětný	ventil	k	dispozici	
jako	příslušenství,	o	hromadném	potrubí	pod	tlakem.	

3  - PŘEDPISy PRO INSTALACI
3.1 Předpisy pro instalaci
Instalace	musí	být	provedena	kvalifikovaným	technikem.
Kromě	toho	je	třeba	dodržovat	i	národní	a	místní	předpisy.

Mynute Green E může	být	instalován	jako	vnitřní.
Kotel	 je	 vybaven	ochrannými	prvky,	 které	 zaručují	 správnou	čin-
nost	v	rozmezí	teplot	od	0	°C	do	60	°C.
Aby	byly	ochranné	prvky	účinné,	musí	být	zařízení	v	činnosti,	z	če-
hož	vyplývá,	že	jakékoli	zablokování	(např.	kvůli	chybějícímu	plynu	
nebo	elektrickému	napájení	nebo	bezpečnostnímu	zásahu)	vyřadí	
ochranné	prvky.
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MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI
Aby	byl	zajištěn	přístup	dovnitř	kotle	kvůli	běžným	úkonům	v	rámci	
údržby,	je	třeba	dodržet	minimální	vzdálenosti	určené	pro	instalaci	
(obr.	1b).
Při	umisťování	kotle	je	třeba	dodržet	níže	uvedené	podmínky:
-		nesmí	 být	 umístěn	 nad	 sporákem	 nebo	 jiným	 spotřebičem	 na	

vaření;
-		je	zakázáno	nechávat	hořlavé	látky	v	místnosti,	ve	které	je	nain-
stalován	kotel;

-	stěny	citlivé	na	teplo	(např.	dřevěné	stěny)	musí	být	chráněny	
vhodnou izolací.
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Před	instalací	se	doporučuje	důkladně	umýt	všechna	potrubí,	aby	
případné	zbytky	negativně	neovlivnily	činnost	zařízení.
Nainstalujte	pod	pojistný	ventil	trychtýř	na	zachytávání	vody	s	pří-
slušným	vypouštěním	pro	případ	uvolnění	přetlaku	okruhu	topení.	
Na	okruhu	TUV	není	potřebný	pojistný	ventil,	ale	je	třeba	se	ujistit,	
že	tlak	ve	vodovodu	nepřekračuje	6	bar.	Když	si	nejste	jisti	 touto	
podmínkou,	je	potřebný	reduktor	tlaku.
Před	zapnutím	kotle	se	ujistěte,	že	je	kotel	uzpůsoben	pro	činnost	
s	daným	druhem	plynu,	který	je	k	dispozici;	dá	se	to	zjistit	z	ozna-
čení	na	obalu	a	z	nálepky,	na	které	je	uveden	druh	plynu.
Je	velmi	důležité	zdůraznit,	že	v	některých	případech	dochází	k	na-
tlakování	spalinové	 trubky,	 a	proto	musí	být	 těsnění	 jednotlivých	
prvků	vzduchotěsné.
SySTÉM OCHRANy  PROTI ZAMRZNUTÍ
Kotel	je	standardně	vybaven	automatickým	systémem	na	ochranu	
proti	zamrznutí,	který	se	aktivuje	při	poklesu	teploty	vody	v	primár-
ním	okruhu	pod	0	°C.	Tento	systém	je	neustále	aktivní	a	zabezpe-
čuje	ochranu	kotle	až	do	vnější	teploty	-3	°C.	Aby	byla	tato	ochrana	
(založená	na	činnosti	hořáku)	účinná,	kotel	musí	být	schopen	sám	
se	zapnout;	 z	 toho	vyplývá,	že	v	případě	 jakéhokoli	 zablokování	
(např.	 následkem	 chybějícího	 plynu	 nebo	 elektrického	 napájení	
nebo	následkem	aktivace	bezpečnostního	zařízení)	k	této	ochraně	
nedojde.	Ochrana	proti	zamrznutí	je	aktivní,	i	když	se	kotel	nachází	
v	pohotovostním	režimu.	V	běžných	podmínkách	činnosti	je	kotel	
schopen	se	sám	ochránit	proti	zamrznutí.	Když	je	však	kotel	bez	
napájení	delší	dobu	umístěn	v	prostředí	s	teplotou	nižší	než	0	°C,	
přičemž	nechcete	vyprázdnit	okruh	 topení,	 v	 rámci	 jeho	ochrany	
před	zamrznutím	se	doporučuje	zavést	do	primárního	okruhu	kva-
litní	nemrznoucí	kapalinu,	abyste	zabránili	jeho	zamrznutí.	Pečlivě	
dodržujte	instrukce	výrobce	s	ohledem	ne	pouze	na	sílu	nemrznou-
cí	směsi,	která	má	být	použita	pro	minimální	teplotu,	ve	které	chce-
te	udržet	okruh	přístroje,	ale	také	co	se	týče	životnosti	a	likvidace	
této	nemrznoucí	směsi.
Co	 se	 týče	 okruhu	TUV,	 doporučuje	 se	 jej	 vyprázdnit.	Materiály	
použité	 při	 výrobě	 součástí	 kotlů	 jsou	 odolné	 vůči	 nemrznoucím	
kapalinám	s	obsahem	etylenglykolu.

3.2 Čištění systému a charakteristiky okruhu vody pro 
vytápění

V	případě	nové	 instalace	nebo	výměny	kotle	 je	nezbytné	vyčistit	
topný	systém.
Pro	zajištění	správně	funkce	zařízení	doplňte	aditiva	a/nebo	pro-
veďte	chemické	ošetření	 (např.	nemrznoucí	směsi,	nanesení	po-
vlaku,	atd)	a	zkontrolujte	soulad	s	parametry	v	tabulce.

Parametry Jednotka
měření

Okruh 
teplé vody Plnicí voda

Hodnota	pH 7–8 -
Tvrdost °F - <15
Vzhled - čistý

3.3 Upevnění kotle na stěnu a připojení k rozvodům vody
Pro	připevnění	kotle	na	stěnu	použijte	kartonovou	šablonu	(obr.	3),	
která	je	součástí	balení.	Umístění	a	rozměr	přípojek	pro	připojení	
k	rozvodům	vody	je	uvedeno	na	detailním	výkresu:
A	 zpětný	okruh	topení	 3/4”
B	 3/4”
C	
D	
E	

přítok	topení		
připojení	plynu	
výstup	TUV	
vstup	TUV	

3/4”
1/2”	(pro	C.S.I.)	-	3/4”	(pro	R.S.I.)
1/2”	(pro	C.S.I.)	-	3/4”	(pro	R.S.I.)

Jestliže	 tvrdost	 vody	 přesahuje	 28	 °Fr,	 doporučujeme	 používat	
změkčovače	vody	pro	zabránění	usazování	vodního	kamene	v	kot-
li	vlivem	příliš	tvrdé	vody.

Fe mg/kg 0,5
Cu 0,1 -

-

-mg/kg

3.4 Instalace vnějšího senzoru (obr. 2)
Správná	funkce	vnějšího	senzoru	je	základem	pro	správnou	funkci	
řízení	podle	klimatu.
INSTALACE A PŘIPOJENÍ VNĚJŠÍHO SENZORU
Senzor	musí	být	instalován	na	venkovní	zdi	budovy,	která	má	být	
vytápěna,	za	dodržení	následujících	indikací:
musí	být	namontován	na	straně	budovy,	která	je	často	vystavena	
větrům	(SEVERNÍ	nebo	SEVEROZÁPADNÍ	zeď),	aby	se	zabránilo	
přímému	slunečnímu	svitu;	musí	být	namontován	asi	do	dvoutřeti-
nové	výšky	zdi;
nesmí	být	namontován	blízko	dveří,	oken	nebo	vzduchových	prů-
chodů	 a	 nesmí	 být	 namontován	 v	 blízkosti	 komína	 nebo	 jiných	
zdrojů	tepla.
Elektroinstalace	k	venkovnímu	senzoru	je	provedena	bipolárním	ka-
belem	s	průřezem	0,5	až	1	mm2	(není	součástí	dodávky),	s	maximál-
ní	 délkou	 30	metrů.	Není	 nezbytné	 zachovávat	 polaritu	 kabelu	při	
jeho	napojení	na	venkovní	senzor.	Vyhněte	se	provádění	jakýchkoliv	
spojů	na	tomto	kabelu,	nicméně:	jestli	jsou	spoje	absolutně	nezbytné,	
musí	být	vodotěsné	a	dobře	chráněné.	Jakékoli	pokládání	spojovací-
ho	kabele	musí	být	odděleno	od	živých	kabelů	(230V	AC).
PŘIPEVNĚNÍ VENKOVNÍHO SENZORU NA ZEĎ
Senzor	musí	být	připevněn	na	hladkou	část	zdi;	v	případě	vystoup-
lých	 cihel	 nebo	nerovné	zdi	 najděte	 co	možná	nejhladší	 povrch.	
Povolte	plastikový	horní	ochranný	kryt	jeho	otočením	proti	směru	
hodinových	ručiček.
Když	se	rozhodnete,	která	oblast	na	zdi	je	nejvhodnější,	vyvrtejte	
díry	pro	hmoždinky	5x25.	Vložte	hmoždinku	do	otvoru.	Odstraňte	
desku	z	jejího	místa.
Přišroubujte	box	na	stěnu	pomocí	dodaných	šroubů.	Připojte	držá-
ky,	poté	utáhněte	šrouby.	Povolte	matku	na	průchodce	kabelu,	poté	
vložte	spojující	kabel	senzoru	a	připojte	ho	k	elektrické	svorce.
Pro	elektrické	propojení	mezi	 venkovním	senzorem	a	kotlem	viz	
kapitolu	„Připojení	do	elektrické	sítě“.	

Pamatujte	na	správné	uzavření	průchodky,	aby	se	zabránilo	
vniknutí	vlhkosti	ze	vzduchu	přes	tento	otvor.

Desku	umístěte	zpět	na	její	místo.
Uzavřete	plastikový	ochranný	kryt	jeho	otočením	ve	směru	hodino-
vých	ručiček.	Pevně	utáhněte	průchodku	kabelu.

3.5 Sběr kondenzátu
Systém	musí	 být	 nastaven	 tak,	 aby	 nedocházelo	 ke	 vzniku	 na-
mrzlého	kondenzátu,	produkovaného	 kotlem	 (např.	 jeho	 izolací).	
Doporučujeme	instalovat	speciální	odtokovou	sběrnou	nádrž	z	po-
lypropylenu	 (jsou	 běžně	 dostupné	 na	 trhu)	 na	 spodní	 část	 kotle	
(otvor	Ø	42),	 jak	 je	zobrazeno	na	obr.	4.	Poloha	pružné	odtoko-
vé	 hadice	 kondenzátu,	 dodávané	 spolu	 s	 kotlem,	 spojující	 kotel	
s	rozvodem	(nebo	jiné	propojení,	které	dovolí	inspekce),	nesmí	mít	
žádné	záhyby,	ve	kterých	by	se	mohl	usazovat	kondenzát	a	mohl	
by	zmrznout.	Výrobce	nenese	odpovědnost	za	žádné	škody	způ-
sobené	špatným	odtokem	kondenzátu	nebo	jeho	zmrznutím.
Vedení	odtokového	propojení	musí	být	perfektně	utěsněna	a	dobře	
chráněna	před	rizikem	zamrznutí.
Před	 prvním	 spuštěním	 přístroje	 zkontrolujte,	 zda	 je	 kondenzát	
řádně	odváděn.

3.6 Připojení plynu
Před	připojením	zařízení	k	rozvodu	plynu	zkontrolujte,	zda:
-	jsou	splněny	národní	a	místní	předpisy	pro	instalaci
-	druh	plynu	odpovídá	tomu,	pro	který	je	zařízení	uzpůsobeno;
-	jsou	potrubí	čistá.
Plyn	musí	být	veden	vnějšími	potrubími.	V	případě,	že	musí	potrubí	
procházet	stěnou,	musí	projít	centrálním	otvorem	ve	spodní	části	
šablony.
V	případě,	že	distribuční	síť	plynu	obsahuje	pevné	částice,	doporu-
čujeme	nainstalovat	na	rozvod	plynu	filtr	vhodných	rozměrů.
Po	 instalaci	zkontrolujte,	zda	 jsou	spoje	vzduchotěsné	v	souladu	
s	platnými	normami	pro	instalaci.

3.7 Připojení do elektrické sítě
Pro	přístup	k	elektroinstalaci	postupujte	následovně:
-	 přepněte	hlavní	vypínač	do	polohy	„vypnuto“
-	 povolte	fixační	šrouby	(A)	a	odstraňte	plášť	(obr.	6)
-	 uvolněte	panel	a	otočte	ho	dopředu	(obr.	7)
-	 odšroubujte	dva	šrouby	malého	krytu	na	elektronické	desce	pro	
přístup	k	terminálům	(obr.	9-10).

Připojte	přístroj	k	hlavnímu	zdroji	elektrické	energie	s	minimální	mezerou	
mezi	spínači	3,5	mm	(EN	60335-1,	kategorie	III)	mezi	každým	drátem.
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3.7 Elektrické rozvody 
Pro přístup k elektrickým rozvodům, postupujte následovně: 
- vypněte hlavní vypínač systému 
- uvolněte fixační vruty (A, Obr. 6) a sejměte skořepinu 
- nadzvedněte panel a otočte jej směrem dopředu (Obr. 7) 
-  pro přístup ke svorkovnicím (Obr. 9), odšroubujte dva vruty na 

malém krytu obvodové desky (B, Obr. 8) 
Zapojte přístroj k rozvodům elektrické energie pomocí vypínače s 
mezerou mezi kontakty nejméně 3,5 mm (viz norma ČSN EN 60335-
1, třída ochrany III).  
Toto zařízení používá střídavý proud 230 V / 50 Hz, a splňuje normu 
ČSN EN 60335-1. 
b Ke kotli je povinností připojit zemnící drát,

dle platných předpisů. 
b Montážní personál je zodpovědný za zajištění, aby zařízení mělo

adekvátní zemnění. Výrobce se vzdává jakékoli zodpovědnosti 
za jakékoli případné škody způsobené nesprávnou aplikací nebo 
absencí zemnění kotle. 

b Fáze a nulový vodič, by taktéž měly být respektovány.

b Zemnící vodič, musí být o několik centimetrů delší
než ostatní dráty. 

Kotel je schopen pracovat s napájením typu fáze-nulový vodič, nebo 
fáze-fáze. 
Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani 
plynové potrubí. 
Pro napojení kotle na zdroj napětí, používejte dodávaný napájecí 
kabel.  
Zapojte pokojový termostat a/či časovač tak, jak je ukázáno ve 
výkresech elektrického zapojení. 
Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x 
0,75 mm2, max. vnější Ø 7 mm. 

3.8 Odtah spalin a sání vzduchu (Obr. 10) 
Pro odtah spalin, se řiďte platnými normami. Vždy se držte místních 
směrnic vydaných požárním sborem, plynárenskou společností, 
případně státních či komunálních norem.  
Odtah plynných spalin je zaručen díky odstředivému větráku 
umístěnému ve spalovací komoře.  Kotel je dodáván bez spaliny 
odvádějící/sací jednotky, neboť lze použít pomůcky pro vytápění s 
uzavřenou komorou a nuceným odtahem spalin, neboť tyto se lépe 
přizpůsobují charakteristikám dané instalace. 
Pro odvádění spalin a přívod čerstvého vzduchu do kotle, je klíčovým 
požadavkem, aby byly pouze originální potrubí značky Riello, a aby 
byly spoje provedeny správně, jak je popsáno v instrukcích 
dodávaných s těmito komíny.  
K jednomu komínu lze připojit větší množství zařízení, za podmínky 
že všechna tato zařízení jsou kondenzačního typu.  

b Pro maximální délku těchto rozvodů/komínů, se obraťte na
tabulku odsávacích systémů, dostupnou v katalogu. 

b Uvedená přímá délka, v sobě zahrnuje první koleno
(přípojku ke kotli), koncovky a spoje; s výjimkou 
vertikální koaxiální trubky průměru Ø 60-100 mm, kde údaj o 
přímé délce v sobě kolena nezahrnuje. 

KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11) 
B23P-B53P - Odsávání vzduchu z místnosti a vypouštění spalin ven. 
C13-C13x - Soustředný výdech ve zdi. Komíny mohou z kotle 
vycházet separátně, nicméně jejich výdechy musí být soustředné, 
nebo alespoň tak blízko u sebe, aby na ně působily stejné podmínky 
větru (do 50 cm). 
C33-C33x - Soustředné komíny na střeše. Výdechy stejné jako u 
C13. 
C43-C43x - Komín i sání ve standardních avšak oddělených 
komínech, avšak jejich výdechy jsou vystaveny podobným 
povětrnostním podmínkám. 
C53-C53x - Separátní nástěnné nebo střešní otvory pro komín a sání, 
vystavené jiným tlakovým podmínkám. Komín a sání se nikdy nesmí 
nacházet na protilehlých stěnách. 
C63-C63x - Komín a sání jsou vedeny separátně certifikovanými a 
prodávanými trubkami (dle ČSN EN 1856-1). 
C83-C83x - Jediný nebo společný komín a saní otvorem ve zdi  
C93-C93x - Komín na střeše (podobný jako u C33) a sání vzduchu z 
jediné již existující komínové trubky. 
b Obraťte se na platné normy a směrnice.

"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P) 
Komínové potrubí Ø 80 mm (Obr. 12) 
Potrubí pro odtah spalin, lze namířit do směru, který bude nejlépe 
vyhovovat potřebám montáže. Pro instalaci, se držte pokynů 
dodávaných se sadou. 
V této konfiguraci, je kotel napojen na komín průměru 80 mm, pomocí 
spojky o průměru 60-80 mm (A). 
b V tomto případě, je vzduch umožňující spalování plynu, nasáván z

místnosti, kde je kotel instalován (což musí být vhodná technická 
místnost s dostatečnou ventilací). 

b Výstupná komínová vedení, jenž nenesou izolaci, jsou potenciálním
rizikem. 

b Potrubí pro odtah spalin namontujte tak, aby mělo směrem ke kotli,
sklon 3°. 

b Kotel automaticky přizpůsobuje odtah spalin
typu montáže a délce potrubí. 

Maximální délka komínového 
vedení Ø 80 mm 

Ztráta tlaku 
45° koleno 90° koleno 

25 C.S.I. 80 m 

1 m 1,5 m 
30 C.S.I. 80 m 
20 R.S.I. 80 m 
30 R.S.I. 80 m 

"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C) 
Kotel musí být napojen na soustředná nebo dvojitá potrubí odvodu 
spalin a sací potrubí na čerstvý vzduch, obě dvě vedení směřující ven 
z budovy. Bez těchto rozvodů nemůže zařízení pracovat. 

Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13) 
Soustředná potrubí lze namířit do směru, který bude nejlépe 
vyhovovat požadavkům montáže, je však třeba držet se maximálních 
délek uvedených v tabulce. 

b Potrubí pro odtah spalin namontujte tak, aby mělo směrem ke kotli,
sklon 3°. 

b Výstupná komínová vedení, jenž nenesou izolaci, jsou potenciálním
rizikem. 

b Kotel automaticky přizpůsobuje odtah spalin
typu montáže a délce potrubí. 

b Potrubí pro sání čerstvého vzduchu, nesmí být jakkoli ucpáváno
nebo zužováno. 

Pro instalaci, se držte pokynů dodávaných se sadou. 

Maximální lineární délka soustředného 
potrubí Ø 60-100 mm 

Ztráta tlaku 
45° koleno 90° koleno 

Horizontáln
 

Vertikální 
25 C.S.I. 7,85 m 8,85 m 

1.3 m 1.6 m 
30 C.S.I. 7,85 m 8,85 m 
20 R.S.I. 7.8 m 8.8 m 
30 R.S.I. 7,85 m 8,85 m 

Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14) 
Pro tuto montáž je potřeba nainstalovat vhodnou sadu rozvodek. 
Soustředná potrubí lze namířit do směru, který bude nejlépe vyhovovat 
požadavkům montáže. Pro provedení správné montáže, se držte pokynů 
dodávaných s danou sadou příslušenství ke kondenzačním kotlům. 

Maximální lineární délka soustředného 
potrubí Ø 60-100 mm 

Ztráta tlaku 
45° koleno 90° koleno 

25 C.S.I. 14,85 m 

1m 1,5 m 
30 C.S.I. 14,85 m 
20 R.S.I. 20 m 
30 R.S.I. 14,85 m 
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Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15) 
Rozdělené potrubí lze namířit do směru, který bude nejlépe vyhovovat 
potřebám montáže.  
Pro provedení správné montáže, se držte pokynů dodávaných s 
danou sadou příslušenství ke kondenzačním kotlům. 
b Potrubí pro odtah spalin namontujte tak, aby mělo směrem ke

kotli, sklon 3°. 
b Kotel automaticky přizpůsobuje odtah spalin

typu montáže a délce potrubí. Potrubí pro přísun čerstvého 
vzduchu, nesmí být jakkoli ucpáváno nebo zužováno. 

b Pro indikaci maximální délky jednotlivých potrubí,
se podívejte na grafy (Obr. 16). 

b Použití delších potrubí, může znamenat ztrátu výkonu kotle.

Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I. 

Maximální lineární délka dvojitého 
potrubí Ø 60-100 mm 

Ztráta tlaku 
45° koleno 90° koleno 

25 C.S.I. 53+53 m 

1m 1,5 m 
30 C.S.I. 42+42 m 
20 R.S.I. 50+50 m 
30 R.S.I. 42+42 m 

Dvojité potrubí Ø 80 s trubkami o průměru Ø 50, Ø 60 a Ø 80 
(Obr. 17) 
Díky charakteristikám kotle, lze odsávání spalin/komín o průměru Ø 
80, napojit na škálu trubek o průměrech Ø 50, Ø 60 a Ø 80. 
b Pro potřeby komínu, vám radíme provést projektový výpočet,

abyste se ujistili, že komín bude splňovat platné normy. 
Tabulka ukazuje běžně povolené konfigurace. 

Tabulka běžných konfigurací potrubí (*) 

(*) Maximální délka, kterou lze použít POUZE s trubkami třídy H1. 

Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I. 

Sání 1 90 ° ø 80 koleno 
4,5 m ø 80 trubka 

Odtah spalin 1 90 ° ø 80 koleno 
4,5 m ø 80 trubka 
Redukce z ø 80 na ø 50 nebo z ø 80 na ø 

 90° přechodové koleno ø 50 nebo ø 60 či ø 
 Pro délky potrubí, viz tabulka 

(*) pro kondenzační kotle, použijte doplňky z PPR plastů, dostupných 
v katalogu rezidenčních komínů: ø 50 a ø 80 
 třídy H1, nebo ø 60 třídy P1. 
Kotle jsou z výroby nastaveny následovně: 
- 20 R.S.I.: 4500 ot./min (TUV) a 4500 ot./min (vytápění), a 

maximální dosažitelná délka je 2 m pro trubku ø 50, 10 m pro 
trubku ø 60 a 80 m pro potrubí ø 80. 

- 25 C.S.I.: 4900 ot./min (TUV) a 4100 ot./min (vytápění), a 
maximální dosažitelná délka je 1 m pro trubku ø 50, 10,6 m pro 
trubku ø 60 a 58,5 m pro komín ø 80. 

- 30 C.S.I. - 30 R.S.I.: 5800 ot./min (TUV) a 4900 ot./min (vytápění), a 
maximální dosažitelná délka je 2 m pro trubku ø 50, 13,7 m pro 
trubku ø 60 a 75,5 m pro trubku ø 80. 

Pokud byste potřebovali dosáhnout větší vzdálenosti, a chtěli byste si 
zajistit oficiální tepelný výkon, pak musíte kompenzovat pokles tlaku 
navýšením otáček větráku, jak je ukázáno v kompenzační tabulce. 
b Minimální kalibrace nesmí být pozměněna.

Pokud by byla hodnota výstupního tlaku z kotle větší než 200 Pa, pak 
byste byli vázáni zákonnou povinností použít systémové doplňky 
tlakové třídy H1. 

Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I. 

(*) Maximální délka, kterou lze použít POUZE s trubkami třídy H1. 

POZNÁMKA 
Pokud budete používat jiné trubky než ty z katalogu, 
pak pro výpočet maximální délku trubek použijte hodnoty ΔP 
z výše uvedených tabulek. 
Konfigurace Ø 50, Ø 60 a Ø 80, používají testovaná data naměřená v 
laboratoři. 
V případě montáží, které se liší od indikací vypsaných "běžných 
konfigurací" a "kompenzačních" tabulkách, se držte ekvivalentních 
lineárních délek potrubí Ø 80 - Ø 60 nebo Ø 50, uvedených níže. 
b Ať už je případ jakýkoli, jsou uvedené maximální délky garantovány

a je tedy nanejvýš nezbytné je nepřekročit. 

(*) Maximální délka, kterou lze použít POUZE s trubkami třídy H1. 

3.9 Napouštění systému topení (Obr. 18-19) 
Systém centrálního topení je možné napustit, jakmile bylo zapojeno 
vodní potrubí. Jakmile je celý systém studený, postupujte následovně: 
- dvakrát až třikrát otočte čepičku na spodním (A) odvzdušňovacím 

ventilu; čepičku pak nechte otevřenou pro kontinuální vypouštění 
vzduchu; 

- ujistěte se, že je otevřen vstupní kohoutek na studenou vodu 
- otevřete napouštěcí kohoutek (C, u modelů R.S.I. je kohoutek 

venkovní), do té doby než ručička na tlakoměru ukazuje mezi 1 a 
1,5 baru. 

- uzavřete napouštěcí kohout. 

Maximální 
otáčky 
větráku 
(ot./m) 

Ø 50 
Trubky 

Ø 60 
Trubky 

Ø 80 
Trubky 

 ΔP na  
výstupu 

kotle 
TUV Top. maximální délka (m) Pa 
4.900 4.100 1 10,6 58,5 90 
5.000 4.200 4 16,3 89,6 120 
5.100 4.300 6 21,9 120,7 150 
5.200 4.400 8 27,6 151,8 180 
5.300 4.500 10 31,4 172,5 200 
5.400 4.600 14 (*)  229,5 (*) 255 
5.500 4.700 17 (*)  270,9 (*) 295 
5.600 4.800 20 (*)  315,4 (*) 338 
5.700 4.900 23 (*)  353,8 (*) 375 
5.800 5.000 26 (*)  390,0 (*) 410 
5.900 5.100 28 (*)  426,3 (*) 445 
6.000 5.200 32 (*)  467,7 (*) 485 
6.100 5.300 35 (*)  519,5 (*) 535 
6.200 5.400 38 (*)  560,9 (*) 575 
6.300 5.500 41 (*)  600,3 (*) 613 
6.400 5.600 44 (*)  638,6 (*) 650 
6.500 5.700 49 (*)  700,8 (*) 710 

 

Maximální 
otáčky 
větráku 
(ot./m) 

Ø 50 
Trubky 

Ø 60 
Trubky 

Ø 80 
Trubky 

 ΔP na  
výstupu 

kotle 
TUV Top. maximální délka (m) Pa 
5.800 4.900 2 13,7 75,5 145 
5.900 5.000 4 19,0 104,5 183 
6.000 5.100 5 21,4 117,5 200 
6.100 5.200 8 (*)  159,5 (*) 255 
6.200 5.300 11 (*)  190,0 (*) 295 
6.300 5.400 13 (*)  216,7 (*) 330 
6.400 5.500 15 (*)  252,6 (*) 377 
6.500 5.600 19 (*)  300,7 (*) 440 

 

KOMPONENTA Lineární ekvivalent v metrech Ø 80 (m) 
 Ø 50 Ø 60 
45° koleno 12,3 5 
90 ° koleno 19,6 8 
Prodloužení o 0,5 m 6,1 2,5 
Prodloužení o 1,0 m 13,5 5,5 
Prodloužení o 2,0 m 29,5 12 

 
Maximální 

otáčky 
větráku 
(ot./m) 

Ø 50 
Trubky 

Ø 60 
Trubky 

Ø 80 
Trubky 

 ΔP na  
výstupu 

kotle 
TUV Top. maximální délka (m) Pa 
4.500 4.500 5 10 80 70 
4.600 4.600 4 14 90 90 
4.700 4.700 6 20 108 120 
4.800 4.800 8 25 136 146 
4.900 4.900 11 (*) 30 (*) 165 (*) 172 
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ČEŠTINA 

POZNÁMKA: Odvzdušňování kotle se děje automaticky, pomocí dvou 
samočinných odvzdušňovacích ventilů A a E (Obr. 20). První je 
umístěn v oběhovém čerpadle, druhý je umístěn ve spalovací komoře. 
Pokud by se odvzdušnění ukázalo problematickým, postupujte dle 
postupu popsaného v sekci 3.13. 

3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19) 
Před započetím vypouštění, vypněte přívod energie do kotle, 
vypnutím hlavního systémového vypínače. 
- Uzavřete stavící prvky topného systému 
- Manuálně uvolněte vypouštěcí ventil systému (D) 
- Voda z celého systému je vypouštěna skrze výpustní otvor kolektoru 

(F). 
b Sifon musí být napojen pomocí gumové hadice (tato

není součástí dodávky), na vhodný sběrný a drenážní systém pro 
sběr dešťové vody, jenž splňuje platné normy. Vnější průměr 
výpustního otvoru je 20 mm: proto doporučujeme použití hadice s 
průměrem 18-19 mm, kterou poté upevníte na místě vhodnou 
svorkou (není součástí dodávky). Výrobce nepřijímá jakoukoli 
zodpovědnost za škody na majetku způsobené absencí 
drenážního systému. 

3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.) 
Pokaždé, když hrozí zamrznutí, musí být systém teplé užitkové vody 
pro domácnost, následujícím způsobem vypuštěn: 
- zavřením kohoutku na hlavním rozvodu vody 
- otevřením všech kohoutků horké i studené vody 
- vypuštěním systému z jeho nejníže položených trubek. 

3.12 Odvzdušňování topného okruhu i kotle Při první montáži, 
nebo při nadstandardních údržbových pracích, doporučujeme provést 
následující sled operací (Obr. 2): 
1. Otevřete automatický odvzdušňovací ventil tím, že 2-3x pootočíte

jeho uzávěr (A) a pak jej nechte otevřený.
2. Otevřete napouštěcí kohout systému. Najdete jej na rozvodu vody.
3. Zapněte hlavní vypínač kotle, avšak plynový kohout ponechte

uzavřený.
4. Aktivujte požadavek na teplo pomocí termostatu nebo panelu

dálkového ovládání tak, aby se 3-cestný ventil dostal do režimu
topení.

5. Pomocí termostatu nebo panelu dálkového ovládání aktivujte
požadavek na vytápění, aby se třícestný ventil přepnul na
vytápění; Následujícím způsobem aktivujte požadavek na
vytápění: U kotlů s průtokovým ohřevem teplé vody: Každou
minutu otevřete kohoutek na 30 vteřin, což způsobí, že se třícestný
ventil přepne z vytápěcího okruhu na domácí vodu a zpět zhruba
desetkrát. Toto způsobí přechod kotle do poplašného stavu, neboť
se mu nedostává plynu. Pokaždé když se toto stane, musí být
kotel resetován.

6. S touto sekvencí pokračujte tak dlouho, než z odvzdušňovacího
ventilu přestane unikat vzduch.

7. Ujistěte se, že v systému je správný tlak (ideální je 1 bar).
8. Uzavřete napouštěcí ventil systému.
9. Otevřete plynový kohout a zažehněte hořák.

4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE 
b Když je kotel zapínán úplně poprvé, nebo při

údržbových pracích, musíte naplnit sifon vodou, a ujistit se, 
že je kondenzát odváděn správně. Naplňte sifon sběru 
kondenzátu tím, že při vypnutém kotli, nalijete 1 litr vody do 
otvoru pro sondu spalin. Zkontrolujte, že: 
- bezpečnostní separační zařízení plove 
- voda vytéká přímo z odpadní trubice kotle 
- spojka sifonu je vodotěsná. 

Pokud okruh pro odvod kondenzátu (sifon a potrubí) funguje správně, 
pak hladina kondenzátu nepřekročí nejvyšší hladinu.  
Napuštění sifonu před použitím přístroje, a použití bezpečnostního 
separačního zařízení uvnitř sifonu, zabraňuje směsi spalin plynu, 
uniknout do okolí. 
Tento postup opakujte při běžných i mimořádných údržbových pracích. 

4.1 Předběžná kontrola 
První zážeh kotle, je prováděn vyškoleným personálem z 
autorizovaného Centra technické podpory. 
Před zážehem kotle, zkontrolujte: 
a) že štítky na rozvodných sítích (voda, plyn, elektřina), odpovídají

štítku na kotli
b) že potrubí vycházející z kotle, je ochráněno tepelnou izolací
c) že potrubí pro odtah spalin a sání vzduchu, fungují správně
d) že jsou zaručeny odpovídající podmínky pro běžnou údržbu, je-li

kotel umístěn mezi nábytkem, nebo uvnitř něj.
e) těsnost plynové přípojky
f) zda obsah plynové nádrže odpovídá hodnotám, které kotel požaduje
g) správnou kalibraci plynového ventilku a bude-li to nezbytné, kalibraci

upravte dle postupu popsaného v odstavci 4.7 "Nastavení kotle"
h) zda rozvody plynu jsou schopny dodávat kotli dostatečný objem

plynu, a že mají všechny bezpečnostní a ovládací prvky
předepsané státními a komunálními předpisy.

4.2 Zážeh kotle 
Pokaždé, když je kotel připojen ke zdroji elektrické energie, začne na 
displeji problikávat série informací, včetně hodnoty z plynového čidla 
(-C- XX) (Viz. odstavec 4.4 - chybové hlášení A09), poté kotel spustí 
automatický cyklus odvzdušnění, trvající zhruba 2 minuty. Během 
tohoto cyklu, se na displeji ukáže symbol         (Obr. 22). 
Pro přerušení automatického odvzdušňovacího cyklu: k obvodové 
desce získáte přístup odebráním skořepiny a otočením nástrojového 
panelu vzhůru dolů a poté otevřením inspekčního krytu elektrických 
součástek. Následně: 
- Pomocí šroubováčku z příslušenství ke kotli stiskněte tlač. CO (A - Obr. 23). 
b Součástky pod proudem

Pro nastartování kotle, je potřeba provést následující operace: 
- zapněte napájení kotle 
- otevřete plynový ventil 
- knoflíkem volby režimů (3 - Obr. 24) zvolte požadovaný režim: 
Mynute Green C.S.I. E: 

Letní režim: Otočením přepínače na symbol letního režimu       (Obr. 
25), dojde k aktivaci tradiční funkce pouze ohřevu vody pro 
domácnost. Pokud je aktivní požadavek na horkou vodu do 
domácnosti, pak je na displeji zobrazena teplota horké vody, ikonka 
symbolizující dodávku horké vody a ikonka ohně. 
Zimní režim: Otočením přepínače do oblasti mezi “+” a “-” (Obr. 26), 
začne kotel poskytovat teplou užitkovou vodu, i vodu na vytápění. 
Je-li aktivní požadavek na vytápění, pak dojde k zapnutí kotle a na 
displeji bude zobrazena teplota topného okruhu, ikonka 
symbolizující topení a ikonka ohně (Obr. 27). Při aktivním 
požadavku na horkou vodu do domácnosti, dojde k zapnutí kotle a 
na displeji bude zobrazena teplota horké vody pro domácnost, 
ikonka symbolizující dodávku horké vody a ikonka ohně (Obr. 28). 
Předehřívání (rychlejší dodávky horké vody): Pro aktivaci funkce 
předohřevu, otočte kolečko volby horké vody pro domácnost (4 - 
Obr. 24) na symbol    (Obr. 29). Tato funkce udržuje vysokou 
teplotu vody v tepelném výměníku okruhu TUV, čímž snižuje dobu 
prodlevy, je-li vystaven požadavek na ohřev. Je-li funkce zapnuta, 
je na monitoru zobrazena výstupní teplota vody na topení, nebo do 
domácnosti, v závislosti na aktuálním požadavku. Při zážehu 
hořáku, jenž následuje po požadavku na předehřátí vody, je na 
displeji zobrazen symbol  (Obr. 30). Pro deaktivaci funkce 
předehřívání, otočte kolečkem pro volbu domácí horké vody zpět 
na symbol   .   Otočte toto kolečko zpět na požadovanou pozici. 
Tato funkce nelze aktivovat, je-li kotel VYPNUT: přepínač (3 - Obr. 
24) pozice      .

Obr. 21a 

MAX 

Obr. 21b 

~ 
50
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Mynute Green E C.S.I. - R.S.I. 

Mynute Green R.S.I. E: 
Letní režim (pouze s připojeným externím vodním 
zásobníkem): Otočením přepínače na symbol letního režimu 
(Obr. 31), dojde k aktivaci tradiční funkce pouze ohřevu vody pro 
domácnost, a kotel začne dodávat do externího zásobníku horkou 
vodu o teplotě nastavené na zásobníku. Pokud je aktivní 
požadavek na horkou vodu do domácnosti, pak je na displeji 
zobrazena teplota okruhu horké vody, ikonka symbolizující dodávku 
horké vody a ikonka ohně. 
Zimní režim: Otočením přepínače do oblasti mezi “+” a “-” (Obr. 32), 
začne kotel poskytovat teplou užitkovou vodu a také 
(je-li připojen externí zásobník) vodu na vytápění. Je-li aktivní 
požadavek na vytápění, pak dojde k zapnutí kotle a na displeji bude 
zobrazena teplota topného okruhu, ikonka symbolizující topení a 
ikonka ohně (Obr. 27). Při aktivním požadavku na horkou vodu do 
domácnosti, dojde k zapnutí kotle a na displeji bude zobrazena 
teplota okruhu teplé užitkové vody, ikonka symbolizující dodávku 
horké vody a ikonka ohně (Obr. 28). 

- Nastavte pokojový termostat na požadovanou teplotu (~20°C). 
Nastavení teploty pro okruh topení 
Pro úpravu teploty vody pro vytápění, otočte kolečkem se symbolem 

(Obr. 26) v oblasti mezi symboly “+” a “-”.   
V závislosti na typu systému, je možné přednastavit vhodný teplotní 
rozsah: 
- běžné systémy: 40-80°C 
- podlahové topení: 20-45°C. 
Pro bližší informace, viz odstavec 4.5. 
Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo 
Když je připojeno venkovní tepelné čidlo, je údaj o teplotě teploty na 
výdeji, automaticky vypočítán systémem který rychle přizpůsobuje 
okolní teplotu ke změnám v teplotě venkovní. Pro zvýšení nebo 
snížení teploty s ohledem na hodnotu, automaticky spočítanou na 
obvodové desce, otočte přepínač teploty (Obr. 26) po směru 
hodinových ručiček pro zvýšení, a proti směru pro snížení teploty.  
Hladiny tepelného komfortu, v rozsahu -5 až +5°C jsou při otočení 
kolečka, zobrazeny na displeji. 
Mynute Green C.S.I. E: 
Nastavení teploty horké užitkové vody pro domácnost 
Pro nastavení teplé vody pro domácnost (do koupelen, pro sprchy, do 
kuchyně, atd.), otočte kolečko se symbolem      do oblasti mezi “+” a 
“-” (Obr. 32). Kotel bude v pohotovostním režimu, a až po požadavku 
na vytápění, dojde k zapnutí hořáku a na displeji bude zobrazena 
teplota topného okruhu, ikonka symbolizující topení a ikonka ohně. 
Kotel bude v provozu až do dosažení nastavení teploty, načež se 
znovu přepne do pohotovostního režimu. 
Mynute Green R.S.I. E: 
Nastavení teploty užitkové vody pro domácnost TYP 
MONTÁŽE A pouze vytápění - nastavení není možné. 
TYP MONTÁŽE B pouze vytápění + externí vodní zásobník s 
termostatem - nastavení není možné. 

4.4 Závady 

TYP MONTÁŽE C pouze vytápění + externí vodní zásobník s 
tepelným čidlem - pro nastavení teploty užitkové vody ve vodním 
zásobníku, otáčejte kolečkem se symbolem     . Po směru hodinových 
ručiček pro zvýšení, proti směru pro snížení teploty. 
Kotel bude v pohotovostním režimu, a až po požadavku na vytápění, 
dojde k zapnutí hořáku a na displeji bude zobrazena teplota topného 
okruhu, ikonka symbolizující topení a ikonka ohně. Kotel bude v 
provozu až do dosažení nastavení teploty, 
načež se znovu přepne do pohotovostního režimu. 
Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33) 
Přetočením kolečka pro nastavení teploty vytápění do zóny označené 
AUTO - mezi 55 a 65°C - dojde k aktivaci adaptivní funkce S.A.R.A.: 
Kotel upravuje výstupní teplotu vody v závislosti na ukončení 
požadavku na vytápění na pokojovém termostatu.  Po dosažení 
teploty zadané volícím kolečkem, začíná 20 minutový odpočet. Pokud 
během této doby, dojde i přesto k aktivaci vytápěcího požadavku na 
termostatu, je nastavená teplota automaticky zvýšena o 5°C. Když je 
dosaženo i této teploty, začíná odpočet znovu. 
Pokud během této doby, dojde i přesto k aktivaci vytápěcího 
požadavku na termostatu, je nastavená teplota automaticky zvýšena 
o 5°C.
Nově nastavená tepelná hodnota, je součtem hodnoty manuálně 
nastavené kolečkem, a navýšení o +10°C ze strany funkce S.A.R.A. 
Po druhém cyklu, by teplota měla být držena na hodnotě +10°C, než 
dojde k uspokojení požadavku pokojového termostatu. 

4.3 Vypínání kotle 
Vypínání kotle na krátkou dobu 
Pro krátká vypnutí, vypnete kotel otočením kolečka výběru režimů (3 
- Obr. 24) na pozici      (VYP.). 
Zůstane-li kotel takto vypnutý (napájení zapnuto, otevřený přívod 
plynu), zůstává ochráněn následujícími systémy: 
- Proti-námrazovým systémem: když se teplota vody v kotli 

propadne pod 5°C, začne hořák a v případě potřeby i oběhové 
čerpadlo pracovat na minimální výkon, tak aby dostaly teploty vody 
na bezpečnou hladinu (35°C). Během proti-námrazového cyklu, 
bude na displeji vyobrazen symbol      (Obr. 34). 

- Funkce proti zablokování čerpadla: Každých 24 hodin bude 
proveden jeden provozní cyklus. 

- Proti-námrazový systém okruhu TUV (pouze je-li kotel napojen 
na externí zásobník s tepelným čidlem): Funkce je spuštěna, 
když se teplota naměřená čidlem zásobníku propadne pod 5°C. V 
této fázi bude aktivován požadavek na vytápění, s hořákem na 
nejnižší výkon, a to až do okamžiku, kdy teplota vody dosáhne 
55°C. Během proti-námrazového cyklu, bude na displeji vyobrazen 
symbol     (Obr. 34). 

Vypínání na delší časová období 
Pro dlouhodobé odstávky, vypnete kotel otočením kolečka výběru 
režimů (3 - Obr. 24) na pozici      (VYP.).  Následně vypněte přívody 
plynu. V tomto případě bude proti-námrazový systém neaktivní: bude-
li tedy hrozit námraza, vypusťte vodní okruh. 

STAV KOTLE DISPLEJ TYP ALARMU 

Vypnutý režim (OFF) VYP. Žádný 

Pohotovostní režim - Signál 

Alarm desky ACF, uzamčení modulu 

A01 Permanentní uzamčení Alarm selhání elektroniky ACF 

25 C.S.I. - 30 C.S.I./R.S.I.Hlášení ucpání odtahu spalin - sání vzduchu 

Alarm nejvyšší teploty termostatu A02 Permanentní uzamčení 

Alarm ventilátoru Tacho 
A03 Permanentní uzamčení 

20 RSI: Alarm spínače tlaku vzduchu 

Alarm spínače tlaku vody A04 Permanentní uzamčení 

Závada na NTC okruhu TUV (R.S.I. pouze u externího zásobníku s tep. 
č ) 

A06 Signál 

Závada na NTC náběhového potrubí topení 

A07 

Dočasné zastavení 

Překročení teploty na náběhu topení Dočasné a později permanentní 

Alarm teplotního rozdílu náběh./vrat. čidel Permanentní uzamčení 

Závada na NTC vratném potrubí topení 

A08 

Dočasné zastavení 

20 R.S.I.: Alarm termostatu v nízko-teplotním systému Dočasné zastavení 

Překročení teploty na vratném čidle topení Dočasné a později permanentní 

Alarm teplotního rozdílu výpust./vrat. čidel Permanentní uzamčení 
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Čištění primárního tepelného výměníku 

A09 

Signál 

Selhání NTC čidla spalin Dočasné zastavení 

Překročení teploty na čidle spalin Dočasné a později permanentní 

Parazitní plamen A11 Dočasné zastavení 

25 C.S.I. - 30 C.S.I./R.S.I.Alarm termostatu v nízko-teplotním systému A77 Dočasné zastavení 

Dočasné selhání zážehu 80 ° C bliká Dočasné zastavení 

Intervence vodního tlakového senzoru bliká Dočasné zastavení 

Kalibrační servis 
ADJ 

Signál 

Instalace kalibrace 

Vyčištění komína ACO Signál 

Cyklus odvzdušnění Signál 

Funkce předehřívání aktivována (pouze u C.S.I.) Signál 

Žádost na předehřátí (pouze model C.S.I.) bliká Signál 

Přítomnost vnějšího čidla Signál 

Požadavek v okruhu TUV 60°C Signál 

Požadavek na vytápění 80°C Signál 

Požadavek ochrany proti námraze Signál 

Přítomnost plamene Signál 

Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů): 
Závady A 01-02-03 
Přepněte volbu režimů na pozici    (VYP.), počkejte 5-6 vteřin a poté 
zvolte režim      (letní režim) nebo        (zimní režim). Pokud by pokusy 
o reset nespravily závadu na kotli, kontaktujte Centrum technické
podpory. 
Chyba A04 
Kromě kódu závady, se na displeji zobrazí i symbol    .  Zkontrolujte 
hodnotu, jenž ukazuje vodní tlakové čidlo: je-li to méně jak 0,3 bary, 
otočte přepínač na pozici    (VYP.) a otevřete napouštěcí ventil (C 
Obr. 18 C.S.I. - externí u modelů R.S.I.), než se hodnota tlaku 
dostane mezi 1 -1,5 baru. Poté otočte přepínač na požadovaný režim 
       (léto) nebo         (zima). 
Pokud by k poklesu tlaku docházelo častěji, kontaktujte Centrum 
technické podpory. 
Závada A06 
Kotel funguje běžným způsobem, avšak není schopen zaručit stabilitu 
teploty horké vody, která je však dodávána o teplotě zhruba 50°C. 
Kontaktujte Centrum technické podpory. 
Závady A07 - A08 
Kontaktujte Centrum technické podpory. 
Závada A09 
Přepněte volbu režimů na pozici    (VYP.), počkejte 5-6 vteřin a poté 
zvolte režim     (letní režim), nebo        (zimní režim). Pokud by pokusy 
o reset nespravily závadu na kotli, kontaktujte Centrum technické
podpory. 
Závada A09 
Kotel má systém pro samo-diagnózu, který na základě celkového 
součtu pracovních hodin v určitých podmínkách, hlásí potřebu 
vyčištění primárního výměníku (kód alarmu 09, průtokoměr plynu 
>2500).  
Po vyčištění s použitím sady přiložené jako příslušenství, vynulujte 
čítač následujícím způsobem: 
- Odpojte hlavní zdroj napětí 
- sejměte skořepinu 
- otočte nástrojový panel směrem k sobě 
- vyjměte ony 2 vruty, které jistí malý kryt obvodové desky, čímž 

získáte přístup ke svorkovnicím 
- Pomocí malého šroubováčku z příslušenství ke kotli, stiskněte a 

podržte tlačítko CO (Obr. 42) po dobu alespoň 4s. Pro kontrolu 
vynulování čítače, kotel vypněte a znovu zapněte. 
Aktuální stav čítače bude na displeji zobrazen hned po vypsání "-C-
". 

b Součástky jsou pod proudem

Poznámka: Procedura vynulování čítače, by měla proběhnout po 
každém zevrubném vyčištění, nebo přímé výměně primárního 
výměníku. Pro zjištění stavu ukazatele celkového počtu pracovních 
hodin, vynásobte hodnotu 100 (např. 18 = 1800 hodin, číslo 1 = 100 
prac. hodin). Kotel pokračuje v normálním provozu, i když byl alarm 
zobrazen. 
Závada A77 (pouze pro modely 25 C.S.I. - 30 C.S.I./R.S.I.) 
Závada vede k automatickému resetu. Pokud se kotel neresetuje, 
kontaktujte Centrum technické podpory. 

4.5 Konfigurace kotle 
Obvodová deska obsahuje sérii jumperů (JP4), pomocí 
kterých lze kotel konfigurovat. 
Pro přístup k desce, postupujte následovně: 
- vypněte hlavní zdroj napětí 
- sejměte skořepinu (Obr. 6) 
- otočte nástrojový panel směrem k sobě (Obr. 7) 
- vyjměte 2 šrouby, které jistí malý kryt obvodové desky. Poté máte 

přístup ke svorkovnicím (B, Obr. 8) 
JUMPER JP7 (Obr. 36): 
Předběžné nastavení vhodného rozsahu pro nastavení teploty, v 
závislosti na typu montáže. 
Jumper není vložen - standardní montáž 
Standardní montáž 40-80° C. 
Jumper vložen - podlahové topení 
Podlahové topení 20-45° C. 
Ve výrobě, je kotel nastaven pro standardní montáže. 
Kalibrace (nominální rozsah) JP2 
Reset časovače vytápění 
JP3 Kalibrace (viz odstavec "Nastavení kotle") 
JP4 Přepínač nadřazeného termostatu okruhu TUV (model C.S.I.) 
JP4 Nepoužívejte (model R.S.I.) 
JP5 Nepoužívejte (pro model C.S.I.) 
JP5 Pouze vytápění s dispozicí pro externí zásobník s termostatem 

(JP8 vložen) nebo čidlem (JP8 odebrán) (model R.S.I.) 
JP6 Aktivace funkce noční úpravy vytápění a kontinuálního provozu 

čerpadla (pouze s připojeným vnějším čidlem) 
JP7 Aktivace správy nízkoteplotních/standardních montáží (viz výše) 
JP8 Nepoužívejte (pro model C.S.I.) 
JP8 Ovládání externího zásobníku s termostatem (jumper vložen) / 

ovládání externího zásobníku s tepelným čidlem (jumper 
odebrán) (model R.S.I.). 
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4.6 Nastavení termoregulace (Obr. 37-39) 
Termoregulační funkce je v provozu pouze s připojeným vnějším čidlem. 
Jakmile je namontováno, čidlo připojte (příslušenství je dostupné na 
vyžádání) k vyhrazeným svorkovnicím na obvodové desce kotle.  
Zapojení umožňuje spuštění TERMOREGULAČNÍ funkce. 
Volba vyrovnávací tepelné křivky 
Vyrovnání vytápěcí křivky, znamená udržování teoretické pokojové 
teploty 20°C, při venkovních teplotách mezi -20°C a +20°C. Výběr 
křivky záleží na nominální nejnižší venkovní teplotě (tedy na 
geografické oblasti) a nominální výstupní teplotě (tedy na typu 
topného systému).  Křivka musí být pečlivě vybrána, pomocí 
následující rovnice: 

KT = předpokl. T. na výstupu - Tshift 
20 - min. předp. vnější T. 

Tshift = 30 ° C běžné montáže  
25 ° C podlahové topení 

Pokud by se stalo, že Vám z výpočtů vyjde hodnota meze dvěma 
křivkami, tak Vám doporučíme zvolit kompenzační křivku jenž je 
nejblíž výsledné hodnotě. 
Příklad: Pokud by vám z výpočtu vyšla hodnota 1,3, neboli výsledek 
mezi křivkou 1 a 1,5. Zvolte křivku nejbližší, tedy 1,5. 
Výběr KT proveďte pomocí trimru P3 na desce (viz výkres el. 
zapojení). 
Pro přístup k P3: 
- vypněte hlavní zdroj napětí 
- sejměte skořepinu 
- otočte nástrojový panel směrem k sobě 
- vyjměte ony 2 vruty, které jistí malý kryt obvodové desky, čímž 

získáte přístup ke svorkovnicím 
b Součástky pod proudem

Hodnotu KT lze zadat následovně: 
- Běžné montáže 40-80° C. 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0 
- Podlahové topení 0,2-0,4-0,6-0,8 
Tato hodnota je zobrazena po dobu zhruba 3 vteřin, po otočení trimru 
P3. 
TYP POŽADAVKU NA VYTÁPĚNÍ 
Kotel je napojen na pokojový termostat (JUMPER JP6 je 
odebrán) 
Pokojový termostat vytváří požadavek na vytápění tím, že sepne 
kontakt, jeho rozpojením se pak požadavek pozastavuje. Přestože si 
kotel automaticky počítá výstupní teplotu vody, uživatel ji může 
manuálně potlačit. Úpravou hodnoty VYTÁPĚNÍ na uživatelském 
rozhraní, nebude již dostupná NASTAVENÁ HODNOTA VYTÁPĚNÍ, 
jen hodnota kterou lze dle potřeby nastavit od -5 do +5°C. Úpravy této 
hodnoty nemají přímý vliv na výstupní teplotu, ale ovlivňují výpočty 
prováděné pro automatický výpočet její hodnoty, a to tím že upravují 
referenční teplotu systému (0 odpovídá 20°C). 
Kotel připojen k časovači (Jumper JP6 je vložen) 
Když je kontakt rozpojen, je požadavek na vytápění odesílán teplotní 
sondou na výstupu z kotle, a to na základě vnější teploty tak, aby byla 
dodržena nastavená pokojová teplota pro DEN (20°C). Když se 
kontakt rozpojí, tak požadavek na vytápění nebude zastaven, jen 
dojde ke snížení (paralelní posun) teplotní křivky na NOČNÍ úroveň 
(16°C).  
Toto spouští funkci nočního vytápění. 
Přestože si kotel automaticky počítá výstupní teplotu vody, uživatel ji 
může manuálně potlačit. 
Úpravou hodnoty VYTÁPĚNÍ na uživatelském rozhraní, nebude již 
dostupná NASTAVENÁ HODNOTA VYTÁPĚNÍ, jen hodnota kterou 
lze dle potřeby nastavit od 15 do 25°C. 
Úpravy této hodnoty nemají přímý vliv na výstupní teplotu, ale 
ovlivňují výpočty prováděné pro automatický výpočet její hodnoty, a to 
tím že upravují referenční teplotu systému (za DNE: 0 = 20°C, v NOCI 
16°C). 

4.7 Nastavení kotle 
Kotel již prošel továrním nastavením ze strany výrobce. Pokud je však 
potřeba nové přenastavení, například po výjimečné údržbě, výměně 
plynového ventilu, nebo po převedení ze zemního plynu na LPG, pak 
postupujte následovně. 
nastavení maximálního a minimálního topného výkonu, maximální 
teploty vytápění a pomalého náběhu, musí být provedeno v tomto 
přesném pořadí, a to pouze kvalifikovaným personálem: 
- vypněte hlavní zdroj napětí 
- sejměte skořepinu 
- otočte kolečko pro volbu teploty okruhu vytápění na maximum, 

neboli ukazatel na kolečku bude ukazovat na "+" (Obr. 40) 

- otočte nástrojový panel směrem k sobě (Obr. 7) 
- vyjměte ony 2 vruty, které jistí malý kryt obvodové desky, čímž 

získáte přístup ke svorkovnicím 
- vložte jumpery JP1 a JP3 (Obr. 41) 
- zapněte kotel. 
Na displeji se po dobu zhruba 4 vteřin, rozsvítí nápis "ADJ". 

Následně upravte tyto parametry: 
1 - Užitková voda pro domácnost / absolutní maximum 
2 - Minimum 
3 - Maximální teplota pro vytápění  
4 - Pomalý náběh 
a to následovně: 
- otočte kolečko pro volbu teploty okruhu vytápění na požadovanou hodnotu 
- stiskněte tlačítko CO (Obr. 42), a poté přeskočte kalibraci 

následujícího parametru.  
b Součástky jsou pod proudem

Na monitoru se rozsvítí následující ikonky: 
1. při kalibraci nejvyšší teploty okruhu TUV
2. při kalibraci minima
3. při kalibraci maximální teploty vytápění
4. při kalibraci pomalého náběhu
Proceduru zakončete vyjmutím jumperů JP1 a JP3, čímž uložíte nové 
hodnoty do paměti. 
Funkci lze kdykoli ukončit bez uložení hodnot nastavených do paměti, 
vše se vrátí do původních hodnot: 
- vyjměte oba jumpery ještě před nastavením všech 4 hodnot 
- přetočte kolečko volby režimu na     (VYP./RESET) 
- 15 minut po zapojení, vypněte napájení kotle 
b Kalibraci lze provést i bez zapnutí kotle.

b Otáčením kolečka pro volbu teploty vytápění, se na monitoru
automaticky zobrazí výše otáček, zobrazená ve stovkách (tedy 
25 odpovídá 2500 ot./m). 

Funkci pro vizualizaci nastavených parametrů, spustíte tehdy, je-li 
přepínač režimů v letním či zimním režimu, a dojde ke stisku tlačítka 
CO na obvodové desce, nezávisle na tom, je-li požadavek na 
vytápění aktivní, či nikoli.  
Tato funkce nemůže být spuštěna, je-li kotel připojen na dálkové 
ovládání. Po aktivaci funkce, jsou nastavené parametry zobrazeny v 
pořadí uvedeném níže, každý po dobu 2 vteřin. Každý parametr je 
zobrazen spolu s odpovídající ikonkou a výší otáček ventilátoru, 
zobrazenou ve stovkách: 
1. Maximum
2. Minimum
3. Max. teplota vytápění
4. Pomalý náběh P
5. Max. přednastavená hodnota vytápění . 

KALIBRACE PLYNOVÉHO VENTILU 
- Připojte kotel k napájení 
- Otevřete plynový kohout 
- přetočte kolečko volby režimů na      (VYP/RESET) (vypnutý monitor) 
- uvolněte fixační vruty (A, Obr. 6) a sejměte skořepinu 
- nadzvedněte panel a otočte jej směrem dopředu (Obr. 7) 
- pro přístup ke svorkovnicím odšroubujte dva vruty na malém krytu 

obvodové desky 
- se zapnutým kotlem, stiskněte a podržte pomocí malého 

šroubováčku z příslušenství ke kotli, tlačítko CO (Obr. 42) 
b Součástky jsou pod proudem

- Počkejte na zážeh hořáku. Na displeji bude zobrazeno "ACO". Kotel bude 
pracovat na maximální výkon. Po krátkou dobu (15 minut) bude spuštěna 
funkce "analýza spalování"; pokud bude v této době dosažena 90°C teplota 
na výdeji, bude hořák vypnut. K jeho opětovnému zážehu dojde v 
okamžiku, kde se teplota dostane pod 78°C. 

- Po vyjmutí šroubů a čepičky (Obr. 43), vložte sondu analyzátoru do 
konkrétních otvorů ve spalovací komoře. 

- Podruhé stiskněte tlačítko "analýza spalování", aby byly otáčky 
ventilátoru nastaveny na hodnotu odpovídající nejvyššímu ohřevu 
užitkové vody pro domácnost (tabulka 1) 

- Zkontrolujte hodnoty CO2: (tabulka 3) pokud by hodnota 
neodpovídala údaji v tabulce, použijte vrut pro nastavení 
maximálního průtoku na plynovém ventilku (A, Obr. 44) 

- Potřetí stiskněte tlačítko "analýza spalování", aby byly otáčky 
ventilátoru sníženy na hodnotu odpovídající minimálnímu výkonu 
(tabulka 2) 
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- Zkontrolujte hodnoty CO2: (tabulka 4) pokud by hodnota 
neodpovídala údaji v tabulce, použijte vrut pro nastavení 
minimálního průtoku na plynovém ventilku (B, Obr. 44) 

- Pro opuštění funkce "analýza spalování", otočte kontrolní kolečko. 
- Vyjměte sondu spalin a vraťte zpět zátku. 
- Uzavřete nástrojový panel a vraťte zpět kryt. 
Funkce "analýza spalování", je automaticky ukončena, pokud 
obvodová deska ohlásí alarm, závadu. Pokud by při cyklu analýzy 
spalin došlo k závadě, proveďte reset. 
tabulka 1 

MAXIMÁLNÍ OTÁČKY 
VENTILÁTORU 

METAN 
(G20) 

LNG (G31) 

20 R.S.I. vytápění - TUV 45 - 45 45 - 45 ot./m 
25 C.S.I. vytápění - TUV 41 - 49 41 - 49 ot./m 
30 C.S.I. vytápění - TUV 49 - 58 49 - 58 ot./m 
30 R.S.I. vytápění - TUV 49 - 58 49 - 58 ot./m 

tabulka 2 
NEJNIŽŠÍ OTÁČKY 
VENTILÁTORU 

METAN 
(G20) 

LNG (G31) 

20 R.S.I. vytápění - TUV 12 15 ot./m 
25 C.S.I. vytápění - TUV 15 14 ot./m 
30 C.S.I. vytápění - TUV 15 14 ot./m 
30 R.S.I. vytápění - TUV 15 14 ot./m 

tabulka 3 

- pomocí klíče CH6, vyjměte a ZLIKVIDUJTE ony 2 trysky (B) 
NESMÍ DOJÍT K JEJICH OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ. Očistěte 
jejich nosné profily od plastových zbytků 

- zasuňte 2 nové trysky dodané s konverzní sadou až po závity, a 
poté je plně utáhněte. 

- opět směšovač smontujte, se záklopkou v horizontální poloze, a 
distančními pružinami se 120° rozestupem, jak je ukázáno na Obr. 45a 

- pro zpětné sestavení plynové armatury, se držte opačného postupu. 
- nasaďte zpět profil a konstrukci tlakového senzoru zpět na směšovač a 

zapojte dráty tlakového senzoru (pouze u modelu 20 R.S.I.) 
- zapněte hlavní vypínač kotle a pusťte přívod plynu. 
- přenastavte otáčky ventilátoru a proveďte kalibraci plynového 

ventilu, dle odstavce 4.7. 
- vyplňte a přilepte na kotel nálepku o plynové konverzi 
- opět sestavte dříve odebrané komponenty. 

b Konverzi smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

b Po dokončení konverze, proveďte opětovnou úpravu
nastavení,dle pokynů v daném odstavci, a na kotel nalepte 
nový identifikační štítek ze sady. 

4.9 Kontrola parametrů spalování 
Mynute Green C.S.I. E: 
- Vypněte kotel otočením kolečka volby režimů na  (Obr. 46). 
- Otočte kolečko pro volbu teploty okruhu TUV na  (Obr. 46). 

Počkejte na zažehnutí hořáku (zhruba 6 vteřin). Na displeji bude 
zobrazeno "ACO". Kotel bude pracovat na maximální výkon. 

- Vyjměte šroub C a čepičku E na spalovací komoře (Obr. 43). 
- Sondu analyzátoru zasuňte do takto zpřístupněných otvorů ve 

spalovací komoře. 
b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta co nejdále.

- Zkontrolujte, zda hodnoty CO2 odpovídají těm v dané tabulce. Pokud 
by naměřené hodnoty byly jiné, postupujte dle návodu v odstavci 
s názvem "Kalibrace plynového ventilku". 

tabulka 4 

tabulka 5 

POMALÝ NÁBĚH METAN 
(G20) 

LNG (G31) 

20 R.S.I. 37 37 ot./m 
25 C.S.I. 33 33 ot./m 
30 C.S.I. 33 33 ot./m 
30 R.S.I. 33 33 ot./m 

b Pokud by hodnoty CO2 neodpovídaly údajům v tabulce Multigas,
proveďte další zásahy. 

4.8 Konverze plynu (Obr. 45) 
Převod plynu z jedné kategorie plynů na jinou kategorii, je velmi 
jednoduché, a to i tehdy, je-li kotel již nainstalován.  
Tuto práci smí provádět pouze profesionálně vyškolený personál. 
Kotel je z výroby nastaven na spalování zemního plynu (G20) - pro 
detaily, viz štítek zařízení. 
Pomocí speciální sady, lze kotel upravit na spalování LPG. Pro 
rozebrání kotle, postupujte dle následujících pokynů: 
- vypněte hlavní vypínač kotle a uzavřete plynový ventil. 
- sejměte kryt kotle 
- vyjměte jistící vruty nástrojového panelu 
- odjistěte a otočte nástrojový panel směrem dopředu. 
- vyjměte plynovou armaturu (A) 
- vyjměte trysku (B) uvnitř armatury a vyměňte ji za tu z konverzní 

sady. 
- Pouze pro model 20 R.S.I. (Obr. 45a): 

- odpojte dráty tlakového senzoru 
- odšroubujte vruty (V) jenž drží konstrukci tlakového senzoru a 

pak ji vyjměte  
- odpojte profil plynného směšovače (R) 
- odšroubujte upínací vruty (C) a jim odpovídající pružiny mezi 

směšovačem a větrákem, a poté sejměte plastový profil Venturi 
jemným tlakem z pod zoubků (DÁVEJTE POZOR, NESMÍTE NA NĚ 
TLAČIT) 

- uvolněte plastový profil Venturi a mačkejte je opačným směrem, 
dokud profil plně nevyjmete z hliníkové skořepiny. 

Mynute Green R.S.I. E: 
- Vypněte kotel otočením kolečka volby režimů na  (Obr. 47). 
- Otočte kolečko pro volbu teploty okruhu TUV na  (Obr. 47). 

Počkejte na zažehnutí hořáku (zhruba 6 vteřin). Na displeji bude 
zobrazeno "ACO" a kotel bude pracovat na maximální výkon. 

- Vyjměte šroub C a čepičku E na spalovací komoře (Obr. 43). 
- Sondu analyzátoru zasuňte do takto zpřístupněných otvorů ve 

spalovací komoře. 
b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta

co nejdále. 
- Zkontrolujte, zda hodnoty CO2 odpovídají těm v dané tabulce. Pokud 

by naměřené hodnoty byly jiné, postupujte dle návodu v odstavci s 
názvem 
"Kalibrace plynového ventilku". 

METAN (G20) LNG (G31) 
MAX CO2 MIN CO2 MAX CO2 MIN CO2 

20 R.S.I. 9,0 9,0 10,0 10,0 % 
30 R.S.I. 9,0 9,0 10,0 10,0 % 

- Zkontrolujte spalování plynu. 
Po určitou dobu (15 minut) bude spuštěna funkce "analýza spalování"; 
pokud bude v této době dosažena 90°C teplota na výdeji, bude hořák 
vypnut.  K jeho opětovnému zážehu dojde v okamžiku, kde se teplota 
dostane pod 78°C. 
Pokud byste si přáli tento proces zastavit, otočte kolečko volby teploty 
užitkové vody pro domácnost, mezi symboly "+" a "-". 
Poté: 
- vyjměte sondu analyzátoru, a opět uzavřete otvory pro analýzu 

spalin, odpovídajícími vruty. 
- Uzavřete nástrojový panel a vraťte zpět kryt kotle. 

MAXIMUM CO2 
METAN 
(G20) 

LNG (G31) 

20 R.S.I. 9,0 10,0 % 
25 C.S.I. 9,0 10,0 % 
30 C.S.I. 9,0 10,0 % 
30 R.S.I. 9,0 10,0 % METAN (G20) LNG (G31) 

MAX CO2 MIN CO2 MAX CO2 MIN CO2 

25 C.S.I. 9,0 9,0 10,0 10,0 % 
30 C.S.I. 9,0 9,0 10,0 10,0 % 
 

MINIMUM CO2 
METAN 
(G20) 

LNG (G31) 

20 R.S.I. 9,0 10,0 % 
25 C.S.I. 9,0 10,0 % 
30 C.S.I. 9,0 10,0 % 
30 R.S.I. 9,0 10,0 % 
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5 - ÚDRŽBA KOTLE 
Aby zařízení pracovalo správně a efektivně, a také aby splňovalo 
platné legislativní předpisy, musí být v pravidelných intervalech 
systematicky kontrolováno. 
Délka intervalů mezi kontrolami, záleží na stavu aktuální instalace a 
na používanosti. Je však nezbytné, nechat zařízení jednou ročně, 
zkontrolovat autorizovaným personálem ze Servisního centra. 
- Zkontrolujte výkon kotle s poměrnými údaji. 

Jakákoli příčina viditelného zhoršení, musí být okamžitě 
identifikována a eliminována. 

- Kotel důkladně prohlédněte, zda nejeví známky poškození nebo 
zchátrání, obzvláště u drenáže a elektrických součástek. 

- Zkontrolujte a upravte - bude-li to nutné - všechny parametry 
hořáku. 

- Zkontrolujte a upravte - bude-li to nutné - tlak v systému. 
- Proveďte analýzu spalin. Výsledky porovnejte s technickými 

parametry výrobku. Jakýkoli pokles výkonu musí být identifikován a 
opraven, nalezením a odstraněním jeho příčiny. 

- Ujistěte se, že hlavní tepelný výměník, je čistý a že na něm nejsou 
žádné nánosy nebo překážky. 

- Zkontrolujte a umyjte - bude-li to nutné - kondenzační misku, abyste 
se ujistili, že funguje správně. 

DŮLEŽITÉ: Před prováděním údržby nebo čištění kotle, vždy vypínejte 
hlavní vypínač kotle a zavřete hlavní plynový kohoutek. 
Neomývejte zařízení, ani jeho součástky, hořlavými substancemi 
(např. benzínem, alkoholem atd.). 
Neomývejte panely, smaltované a plastové díly rozpouštědly na 
barvy. Panely musí být omývány výhradně běžným mýdlem a vodou. 
b Po každé pravidelné i mimořádné údržbě, naplňte sifon.

Postupujte dle instrukcí v kapitole "Zážeh a provoz kotle". 

6 - NASTAVENÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA 
Zbytkový výtlak čerpadla 
Kotle jsou vybaveny elektricky i hydraulicky připojeným oběhovým 
čerpadlem, jehož dostupný výkon je vykreslen v následujícím grafu.  
Čerpadlo přichází od výroby nastaveno na výstupní výtlakovou křivku 
v hodnotě 6 metrů.  
Kotel je vybaven ochranným systémem proti blokaci, který každých 
24 hodin vykoná jeden provozní cyklus, ať už je zvolen jakýkoli režim 
provozu. 
b Funkce proti blokaci, je spuštěna pouze tehdy, je-li kotel

elektricky napájen. 
a Používání oběhového čerpadla bez vody v potrubí, je přísně

zakázáno. 
Pokud by bylo zapotřebí změnit výtlakovou křivku, lze na čerpadle 
zvolit jinou, vhodnější. 
Níže jsou vypsány hlavní vlastnosti čerpadla, společně s postupem 
jak přizpůsobit jeho provoz vašim potřebám. 
Uživatelské rozhraní (Obr. 48) 
Uživatelské rozhraní se skládá z tlačítka (A), dvoubarevné 
zeleno/červené LED diody (B) a řady 4 žlutých LED diod (C). 
Uživatelské rozhraní Vám umožňuje odečíst provozní výkon (provozní 
status a stav chybových hlášení), a nastavení provozního režimu 
oběhového čerpadla.  
Při normálním provozu čerpadel, je výkon vždy signalizován LED 
diodami (B) a (C), zatímco úprava nastavení se vždy provádí stiskem 
tlačítka (A). 
Indikace provozního stavu (Obr. 48) 
Když je oběhové čerpadlo zapnuto, svítí kontrolka (B) zeleně. Zbylé 4 
žluté kontrolky (C) ukazují spotřebu elektrické energie (P1), dle 
popisu v následující tabulce. 

Indikace chybových hlášení (Obr. 48) 
Pokud oběhové čerpadlo detekovalo jednu nebo více závad, pak bude 
dvoubarevná LED 
(B) svítit červeně, a 4 zbylé diody (C) budou indikovat typ závady, dle 
rozpisu v tabulce. 

Stav LED Popis 
ZÁVADY Stav OB. ČERP. Možné 

ŘEŠENÍ 
Svítí červ. 
LED + 1 žl. 
LED(LED 5) 

Zablokovaná 
hřídel motoru. 

Pokus o start 
každých 1,5 

vteřiny 

Počkejte, nebo 
uvolněte hřídel 

Svítí červ. 
LED + 1 žl. 

LED (LED 4) 

Nízké vstupní 
napětí. 

Pouze 
varování, 
čerpadlo 

stále pracuje 

Zkontrolujte 
vstupní napětí 

Svítí červ. 
LED + 1 žl. 

LED (LED 3) 

Závada napájení, 
nebo selhání 

čerpadla. 

Oběhové 
čerpadlo 

zastaveno 

Zkontrolujte 
zdroj, nebo 
vyměňte ob. 

čerpadlo 

b Došlo-li k několika závadám najednou, oběhové čerpadlo bude
ukazovat jen tu závadu s největší prioritou. 

Zobrazení aktuálně platného nastavení (Obr. 48) 
Je-li oběhové čerpadlo napájeno, pak krátkým stiskem tlačítka (A), 
zobrazíte jeho aktuální konfiguraci. LED diody vám ukáží aktivní 
nastavení.  
V této fázi nelze provést v konfiguraci ob. čerpadla žádné změny. Dvě 
vteřiny po stisku tlačítka (A), se displej uživatelského rozhraní vrátí 
opět k zobrazování normálního výpisu provozního stavu. 

Funkce zamknutí kláves (Obr. 48) 
Funkce uzamčení kláves, zabraňuje náhodné změně nastavení, nebo 
nesprávnému použití oběhového čerpadla.  
Když je zámek kláves aktivní, je zablokována funkce dlouhého stisku 
tlačítka (A). Toto uživateli zabraňuje vstupu do funkce výběru 
provozních režimů čerpadla.  
Funkce zámku kláves se aktivuje/vypíná stiskem tlačítka (A) po více 
jak 10 vteřin. Během této doby, se všechny LED diody 
(C) na 1 vteřinu rozsvítí. 

Změna provozního režimu (Obr. 48-49) 
Při normálním provozu, se oběhové čerpadlo drží buď továrního 
nastavení, nebo posledního uživatelského nastavení. 
Pro změnu nastavení: 
- Ujistěte se, že není aktivní zámek kláves. 
- Stiskněte tlačítko (A) po dobu více jak 2 vteřin, do té doby než se 

rozblikají LED diody. Dalším krátkým stiskem tlačítka (A) v průběhu 
následujících 10 vteřin, dojde na uživatelském rozhraní k zobrazení 
následující varianty nastavení. Všechna dostupná nastavení se 
budou střídat v kruhové sekvenci. 

- Pokud nedojde k dalšímu stisku tl. (A), dojde k uložení posledního 
vybraného nastavení. 

- Opětovným stiskem tlačítka (A), bude opět možno "zobrazit aktivní 
nastavení" a zkontrolovat, že diody (B) a (C) ukazují, po dobu 2 
vteřin, poslední zvolené nastavení. 

- Pokud nebude tlačítko (A) stisknuto na dobu delší jak 2 vteřiny, 
displej se vrátí do stavu "zobrazení provozního režimu". 

- Dostupná nastavení jsou vyobrazena níže, společně s jejich 
vykreslením na diodách (B) a (C). 

DŮLEŽITÉ (Obr. 52) 
Pokud jsou křivky 3 (5 metrů) nebo 4 (4 metry) již nastaveny, musíte 
vyměnit by-pass ventil čerpadla za to, jenž bylo zahrnuto v zásilce. 
Držte se následujícího postupu: 
- Vypněte napájení kotle přepnutím hlavního vypínače systému na 

pozici OFF; 
- uzavřete všechny kohoutky v systému a vypusťte topný okruh kotle 
- sejměte fixační svorku z krytu by-passu (D); 
- sejměte kryt by-pass ventilu (E); 
- vyměňte by-pass ventil (F) za ten, jenž byl dodán v balení; 
- nainstalujte zpět kryt i jeho svorku. 

(*) Pro spotřebu (P1) odebíranou oběhovým čerpadlem, se obraťte na 
přehled údajů v tabulce "Technická data". 

Stav LED diod Stav OBĚHOVÉHO 
ČERPADLA 

Spotřeba v 
% P1 MAX (*) 

Svítí zelená 
LED + 1 žlutá 

 

Provoz s minimální 
spotřebou 0~25 

Svítí zelená LED 
+ 2 žluté LED 

Provoz s min. 
až střední spotř. 25~50 

Svítí zelená LED 
+ 3 žluté LED 

Provoz se střední až max. 
spotř. 50~75 

Svítí zelená LED 
+ 4 žluté LED 

Provoz s max. spotřebou 100 
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b

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 
A - VŠEOBECNÁ VAROVÁNÍ 
Tento instruktážní manuál je integrální součástí tohoto výrobku, musí tedy být 
pečlivě udržován a vždy kotel doprovázet. V případě ztráty nebo poškození 
manuálu, prosíme kontaktujte Technickou podporu, pro vystavení nové kopie. 
b Tento instruktážní manuál je integrální součástí tohoto výrobku.

Zajistěte, aby zůstal s kotlem i v případě, že je tento přeprodáván 
jinému majiteli nebo uživateli, nebo byl-li by přesunut do jiného 
výhřevného okruhu. V případě jeho ztráty nebo poškození, 
prosíme kontaktujte vaši místní Technickou podporu, pro 
vystavení nové kopie dokumentu. 
Kotel smí být instalován a spravován pouze kvalifikovaným 
personálem, a to v souladu s požadavky komunálních i státních 
norem. 
Pro montáž kotle, doporučujeme kontaktovat vyškolený personál. 

b Toto zařízení nesmí být obsluhováno dětmi mladšími 8 let, osobami
se sníženou fyzickou, smyslovou, nebo duševní kapacitou, nebo 
nezkušenými lidmi, kteří nejsou obeznámeni s výrobkem, pouze 
pokud by byli pod dohledem, nebo byli-li vyškoleni o bezpečné 
obsluze přístroje a byli zodpovědnou osobou poučeni o rizicích 
spojených s použitím přístroje. S výrobkem si nesmí hrát děti. 
Uživatel je plně zodpovědný za čištění a údržbu zařízení. Děti by v 
žádném případě neměly přístroj čistit, nebo na něm vykonávat 
údržbu, pouze, pokud by byly pod dohledem. 
Tento kotel lze používat pouze pro účely, pro něž byl výslovně
určen. Výrobce se vzdává veškeré smluvní i nepsané 
zodpovědnosti za újmy na zdraví lidí či zvířat, nebo za škody na 
majetku, které mohou vyplynout z chyb při montáži, nastavování, 
servisních úpravách a jako důsledek nesprávného používání 
výrobku.  
Bezpečnostní prvky a elementy automatického samo-nastavování 
nesmí být během celé životnosti zařízení upravovány, s výjimkou 
zásahu od distributora nebo výrobce. 
Toto zařízení se používá pro výrobu teplé vody, a musí být proto 
napojeno na vytápěcí okruh, a/nebo domácí rozvod teplé vody, 
který odpovídá jeho výkonu. 
Pokud by došlo k únikům kapaliny, musí vypnout přívod vody a co 
nejdříve kontaktovat Centrum technické podpory. 
Má-li být kotel delší dobu nepoužíván, vypněte přívod plynu a 

vypněte hlavní vypínač. Hrozí-li námraza, vypusťte vodu z kotle. 
Jednou za čas zkontrolujte, že provozní tlak v hydraulickém 
systému, nepoklesl pod 1 bar. 
Pokud by na zařízení došlo k závadě, nebo pokud by začalo 
pracovat nesprávně, vypněte jej a nepokoušejte se jej opravit 
svépomocí.  
Kotel musí projít údržbou alespoň jednou za rok: abyste se vyhnuli 
plýtvání penězi a časem, si ji domluvte s Centrem technické 
podpory. 

Když výrobek dosáhne konce své životnosti, nemělo by s ním 
být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem, měl by být 
odvezen do určeného sběrného dvora. 

B - PRO VAŠI BEZPEČNOST 
Provoz kotle vyžaduje striktní dodržování určitých základních bezpečnostních pravidel: 
a Toto zařízení nepoužívejte jakýmkoli jiným způsobem, než na

který bylo určeno. 
a Je nebezpečné dotýkat se zařízení, jste-li právě bez bot, nebo

je-li vaše tělo mokré nebo vlhké. 
a Za žádných okolností nezakrývejte sací otvory, mřížky výdechů a

ventilační otvory v místnosti s kotlem, jakýmikoli tkaninami, papíry 
nebo jinými materiály. 

a Pokud cítíte zápach plynu, neměly by být zapínány elektrické
vypínače nebo telefony, nebo jiné objekty které mohou vyvolat 
jiskru. Otevřením oken a dveří vyvětrejte místnost a vypněte 
hlavní přívod plynu. 

a Na kotel nic nepokládejte.

a Kotel nikdy neomývejte, není-li odpojen od elektrické sítě.
a Nikdy nezasahujte dovnitř zařízení. Jakékoli práce na kotli,

by měly být prováděny Centrem technické podpory, nebo 
profesionálně vyškoleným personálem. 

a Neblokujte, nebo neomezujte velikost ventilačních otvorů
v místnosti kam bylo zařízení nainstalováno. 

a V místnosti kam bylo zařízení nainstalováno, neponechávejte
hořlavé substance ani obaly. 

a Pokud by zařízení pracovalo špatně/prodělalo závadu, tak se jej
nepokoušejte opravit sami. 

a Je nebezpečné tahat za elektrické kabely, nebo jimi kroutit.

a Je zakázáno blokovat výpustní rozvod sběru kondenzátu.

a Je zakázáno zasahovat do těsnících prvků. Pro lepší použití,
pamatujte že: 

- pravidelné omývání mýdlovým roztokem, nejen že zlepšuje vzhled 
kotle ale také chrání obložení před rzí, prodlužuje to tedy životnost 
zařízení. 

- je-li nástěnný kotel instalován v závěsném kusu nábytku, pak 
nechte kolem něj alespoň 5 cm pro odvětrání a potřeby údržby. 

- instalace pokojového termostatu, bude přispívat k většímu pohodlí, 
racionálnějšímu využití tepla a úspoře energie, kotel však může také 
být napojen na programovatelný časovač, který bude spravovat 
zapínání a vypínání kotle v průběhu celého týdne. 

C - ZÁŽEH KOTLE 
První zážeh kotle, je prováděn vyškoleným personálem z Centra 
technické podpory. Stejně tak, je-li potřeba zařízení uvést opětovně 
do provozu, tak se držte následujícího postupu: Pro nastartování 
kotle, je potřeba provést následující operace: 
- zapněte kotel 
- otevřete plynový ventil, aby měl kotel přísun paliva 
- knoflíkem volby režimů (3 - Obr. 24) zvolte požadovaný režim: 
Mynute Green C.S.I. E: 
Letní režim: Otočením přepínače na symbol letního režimu <> (Obr. 
25), dojde k aktivaci tradiční funkce pouze ohřevu vody pro 
domácnost. Pokud je aktivní požadavek na horkou vodu do 
domácnosti, pak je na displeji zobrazena teplota okruhu horké 
vody, ikonka symbolizující dodávku horké vody a ikonka ohně. 
Zimní režim: Otočením přepínače do oblasti mezi “+” a “-” (Obr. 26), 
začne kotel poskytovat teplou užitkovou vodu, i vodu na vytápění. 
Je-li aktivní požadavek na vytápění, pak dojde k zapnutí kotle a na 
displeji bude zobrazena teplota topného okruhu, ikonka 
symbolizující topení a ikonka ohně (Obr. 27). Při aktivním 
požadavku na horkou vodu do domácnosti, dojde k zapnutí kotle a 
na displeji bude zobrazena teplota okruhu teplé užitkové vody, 
ikonka symbolizující dodávku horké vody a ikonka ohně (Obr. 28). 
Předehřívání (rychlejší dodávky horké vody): Pro aktivaci funkce 
předohřevu, otočte kolečko volby horké vody pro domácnost (4 - 
Obr. 24) na symbol    (Obr. 29). Tato funkce udržuje vysokou 
teplotu vody v tepelném výměníku okruhu TUV, čímž snižuje dobu 
prodlevy, je-li vystaven požadavek na ohřev. Je-li funkce zapnuta, 
je na monitoru zobrazena výstupní teplota vody na topení, nebo do 
domácnosti, v závislosti na aktuálním požadavku. Při zážehu 
hořáku, jenž následuje po požadavku na předehřátí vody, je na 
displeji zobrazen symbol  (Obr. 30). Pro deaktivaci funkce 
předehřívání, otočte kolečkem pro volbu domácí horké vody zpět 
na symbol    . Otočte toto kolečko zpět na požadovanou pozici. Tato 
funkce nelze aktivovat, je-li kotel VYPNUT: přepínač (3 - Obr. 24) 
pozice     . 

b Pro aktivaci funkce protažení komína, přepněte volbu režimů na
  (VYP.) a kolečko volby horké vody pro domácnost (4 - Obr. 24) na 

symbol      (pouze pro potřebu pracovníků Centra technické 
podpory). 

Mynute Green R.S.I. E: 
Letní režim (pouze s připojeným externím vodním 
zásobníkem): Otočením přepínače na symbol letního režimu  
(Obr. 31), dojde k aktivaci tradiční funkce pouze ohřevu vody pro 
domácnost, a kotel začne dodávat do externího zásobníku horkou 
vodu o teplotě nastavené na zásobníku. Pokud je aktivní 
požadavek na horkou vodu do domácnosti, pak je na displeji 
zobrazena teplota okruhu horké vody, ikonka symbolizující dodávku 
horké vody a ikonka ohně. 
Zimní režim: Otočením přepínače do oblasti mezi “+” a “-” (Obr. 32), 
začne kotel poskytovat teplou užitkovou vodu a také (je-li připojen 
externí vodní zásobník) vodu na vytápění. 

b

b 

b

b

b
b

b

b

b
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 Je-li aktivní požadavek na vytápění, pak dojde k zapnutí kotle a na 
displeji bude zobrazena teplota topného okruhu, ikonka 
symbolizující topení a ikonka ohně (Obr. 27). Při aktivním 
požadavku na horkou vodu do domácnosti, dojde k zapnutí kotle a 
na displeji bude zobrazena teplota okruhu teplé užitkové vody, 
ikonka symbolizující dodávku horké vody a ikonka ohně (Obr. 28). 

b Pro aktivaci funkce protažení komína, přepněte volbu režimů na

 (VYP.) a kolečko volby horké vody pro domácnost (4 - Obr. 
24) na symbol      (výhradně pro potřeby pracovníků Centra
technické podpory). 

- Nastavte pokojový termostat na požadovanou teplotu (~20°C). 
Nastavení teploty pro okruh topení 
Pro úpravu teploty vody pro vytápění, otočte kolečkem se symbolem 

(Obr. 26) v oblasti mezi symboly “+” a “-”.   
V závislosti na typu systému, je možné přednastavit vhodný 
teplotní rozsah: 
- běžné systémy: 40-80°C 
- podlahové topení: 20-45°C. 
Pro bližší informace, viz odstavec 4.5. "Nastavení kotle" 

Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní 
čidlo 
Když je připojeno venkovní tepelné čidlo, je údaj o teplotě teploty na 
výdeji, automaticky vypočítán systémem který rychle přizpůsobuje 
okolní teplotu ke změnám v teplotě venkovní. Pro zvýšení nebo 
snížení teploty s ohledem na hodnotu, automaticky spočítanou na 
obvodové desce, otočte přepínač teploty (Obr. 26) po směru 
hodinových ručiček pro zvýšení, a proti směru pro snížení teploty.  
Hladiny tepelného komfortu, v rozsahu -5 až +5°C jsou při otočení 
kolečka, zobrazeny na displeji. 
Mynute Green C.S.I. E: 
Nastavení teploty horké užitkové vody pro domácnost 
Pro nastavení teplé vody pro domácnost (do koupelen, pro sprchy, do 
kuchyně, atd.), otočte kolečko se symbolem      do oblasti mezi “+” a 
“-” (Obr. 32). Kotel bude v pohotovostním režimu, a až po požadavku 
na vytápění, dojde k zapnutí hořáku a na displeji bude zobrazena 
teplota topného okruhu, ikonka symbolizující topení a ikonka ohně. 
Kotel bude v provozu až do dosažení nastavení teploty, načež se 
znovu přepne do pohotovostního režimu. 
Mynute Green R.S.I. E: 
Nastavení teploty užitkové vody pro domácnost TYP 
MONTÁŽE A pouze vytápění - nastavení není možné. 
TYP MONTÁŽE B pouze vytápění + externí vodní zásobník s 
termostatem - nastavení není možné. 
TYP MONTÁŽE C pouze vytápění + externí vodní zásobník s 
tepelným čidlem - pro nastavení teploty užitkové vody ve vodním 
zásobníku, otáčejte kolečkem se symbolem     . Po směru hodinových 
ručiček pro zvýšení, proti směru pro snížení teploty. 
Kotel bude v pohotovostním režimu, a až po požadavku na vytápění, 
dojde k zapnutí hořáku a na displeji bude zobrazena teplota topného 
okruhu, ikonka symbolizující topení a ikonka ohně. Kotel bude v 
provozu až do dosažení nastavení teploty, načež se znovu přepne do 
pohotovostního režimu. 

Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33) 
Přetočením kolečka pro nastavení teploty vytápění do zóny označené 
AUTO - mezi 55 a 65°C - dojde k aktivaci adaptivní funkce S.A.R.A.: 
Kotel upravuje výstupní teplotu vody v závislosti na ukončení 
požadavku na vytápění na pokojovém termostatu.  Po dosažení 
teploty zadané volícím kolečkem, začíná 20 minutový odpočet. Pokud 
během této doby, dojde i přesto k aktivaci vytápěcího požadavku na 
termostatu, je nastavená teplota automaticky zvýšena o 5°C. Když je 
dosaženo i této teploty, začíná odpočet znovu. 
Pokud během této doby, dojde i přesto k aktivaci vytápěcího 
požadavku na termostatu, je nastavená teplota automaticky zvýšena 
o 5°C.
Nově nastavená tepelná hodnota, je součtem hodnoty manuálně 
nastavené kolečkem, a navýšení o +10°C ze strany funkce S.A.R.A. 
Po druhém cyklu, by teplota měla být držena na hodnotě +10°C, než 
dojde k uspokojení požadavku pokojového termostatu. 

D - VYPÍNÁNÍ KOTLE 
Vypínání kotle na krátkou dobu 
Pro krátká vypnutí, vypnete kotel otočením kolečka výběru režimů 
(Obr. 24) na pozici      (VYP.).  
Zůstane-li kotel takto vypnutý (napájení zapnuto, otevřený přívod plynu), 
zůstává ochráněn následujícími systémy: 
- Proti-námrazovým systémem: když se teplota vody v kotli 

propadne pod 5°C, začne hořák a v případě potřeby i oběhové 
čerpadlo pracovat na minimální výkon, tak aby dostaly teploty vody 
na bezpečnou hladinu (35°C). Během proti-námrazového cyklu, 
bude na displeji vyobrazen symbol     (Obr. 34). 

- Funkce proti zablokování čerpadla: Každých 24 hodin bude 
proveden jeden provozní cyklus. 

- Proti-námrazový systém okruhu TUV (pouze je-li kotel napojen 
na externí zásobník s tepelným čidlem): Funkce je spuštěna, 
když se teplota naměřená čidlem zásobníku propadne pod 5°C. V 
této fázi bude aktivován požadavek na vytápění, s hořákem na 
nejnižší výkon, a to až do okamžiku, kdy teplota vody dosáhne 
55°C. Během proti-námrazového cyklu, bude na displeji vyobrazen 
symbol     (Obr. 34). 

Vypínání na delší časová období 
Pro krátká vypnutí, vypnete kotel otočením kolečka výběru režimů 
(Obr. 24) na pozici       (VYP.). 
Vypněte hlavní vypínač systému. 
Turn off the fuel and water taps of the heating and domestic hot water 
system. In this case, anti-frost device is deactivated: empty the 
systems, in case of risk of frost. 

E -   KONTROLY 
Na počátku každé topné sezóny, a i občasně v průběhu provozu, 
kontrolujte, zda tlakoměr/kombinovaný tlakoměr s teploměrem, 
ukazuje za studena tlak v systému mezi 0,6-1,5 baru: toto omezuje 
hlučnost systému, kterou by způsobily vzd. bubliny.  V případě 
nedostatečného oběhu vody, se kotel vypne. Tlak vody nesmí být za 
žádných okolností nižší jak 0,5 baru (červená zóna tlakoměru). 
Pokud by byl zjištěn tento stav, je potřeba obnovit tlak vody v kotli, a 
to takto: 
- otočte kolečko výběru režimů (3 - Obr. 24) na pozici     (VYP.) 
- otevřete napouštěcí kohoutek (C, u modelů R.S.I. je kohoutek 

venkovní), do té doby než ručička na tlakoměru ukazuje mezi 1 a 
1,5 baru (Obr. 19). 

Opatrně kohoutek utáhněte. Vraťte kolečko výběru režimů na původní 
pozici. Pokud by k poklesu tlaku docházelo častěji, kontaktujte 
Centrum technické podpory. 

F -    Světelná signalizace a závady 
Na digitálním displeji je vyobrazen aktuální provozní stav kotle. Níže 
je vypsán seznam vyobrazených událostí. 
Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů):  
Závady A 01-02-03 
Přepněte volbu režimů na pozici    (VYP.), počkejte 5-6 vteřin a poté 
zvolte režim      (letní režim), nebo        (zimní režim). Pokud by 
pokusy o reset nespravily závadu na kotli, kontaktujte Centrum 
technické podpory. 
Závada A04 
Kromě kódu závady, se na displeji zobrazí i symbol      Zkontrolujte 
hodnotu, jenž ukazuje čidlo vodního tlaku: 
 je-li to méně jak 0,3 bary, otočte přepínač na pozici     (VYP.) a 
otevřete napouštěcí ventil (C Obr. 18 pro C.S.I. - externí u modelů 
R.S.I.), než se hodnota tlaku dostane mezi 1 -1,5 baru. 
Poté otočte přepínač na požadovaný režim  (léto) nebo 

(zima). 
Pokud by k poklesu tlaku docházelo častěji, kontaktujte Centrum 
technické podpory. 
Závada A06 
Kotel funguje běžným způsobem, avšak není schopen zaručit stabilitu 
teploty horké vody, která je však dodávána o teplotě zhruba 50°C. 
Kontaktujte Centrum technické podpory. 
Závada A07 - A08 
Kontaktujte Centrum technické podpory. 
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Mynute Green E C.S.I. - R.S.I. 

Závada A09 
Přepněte volbu režimů na pozici     (VYP.), počkejte 5-6 vteřin a poté 
zvolte režim      (letní režim), nebo        (zimní režim). Pokud by pokusy 
o reset nespravily závadu na kotli, požádejte o pomoc Centrum
technické podpory. 
Závada A09 
Kotel má systém pro auto-diagnózu, který na základě celkového 
součtu pracovních hodin v určitých podmínkách, hlásí potřebu 
vyčištění primárního výměníku (kód alarmu 09, průtokoměr  
plynu >2500).  
Po důkladném vyčištění s použitím sady přiložené jako příslušenství, 
vynulujte čítač pracovních hodin následujícím způsobem: 
- vypněte hlavní zdroj napětí 
- sejměte skořepinu 
- otočte nástrojový panel směrem k sobě 
- vyjměte ony 2 vruty, které jistí malý kryt obvodové desky, čímž 

získáte přístup ke svorkovnicím 

- pomocí malého šroubováčku z příslušenství ke kotli, stiskněte a 
podržte tlačítko CO (Obr. 42) po dobu alespoň 4s. Pro kontrolu 
vynulování čítače, kotel vypněte a znovu zapněte. Aktuální stav 
čítače bude na displeji zobrazen hned po vypsání "-C-". 

b Součástky jsou pod proudem.

Poznámka: Procedura vynulování čítače, by měla proběhnout po 
každém zevrubném vyčištění, nebo přímé výměně primárního 
výměníku. Pro zjištění stavu ukazatele celkového počtu pracovních 
hodin, vynásobte hodnotu 100 (např. 18 = 1800 hodin, číslo 1 = 100 
prac. hodin). 
Kotel pokračuje v normálním provozu, i když byl tento alarm 
aktivován. 

STAV KOTLE DISPLEJ TYP ALARMU 
Vypnutý režim (OFF) VYP. Žádný 

Pohotovostní režim - Signál 

Alarm desky ACF, uzamčení modulu 

A01 Permanentní uzamčení Alarm selhání elektroniky ACF 

25 C.S.I. - 30 C.S.I./R.S.I.Hlášení ucpání odtahu spalin - sání vzduchu 

Alarm nejvyšší teploty termostatu A02 Permanentní uzamčení 

Alarm ventilátoru Tacho 
A03 Permanentní uzamčení 

20 RSI: Alarm spínače tlaku vzduchu 

Alarm spínače tlaku vody A04 Permanentní uzamčení 

Závada na NTC okruhu TUV (R.S.I. pouze u externího zásobníku s tep. 
č ) 

A06 Signál 

Závada na NTC náběhového potrubí topení 

A07 

Dočasné zastavení 

Překročení teploty na náběhu topení Dočasné a později permanentní 

Alarm teplotního rozdílu náběh./vrat. čidel Permanentní uzamčení 

Závada na NTC vratném potrubí topení 

A08 

Dočasné zastavení 

20 R.S.I.: Alarm termostatu v nízko-teplotním systému Dočasné zastavení 

Překročení teploty na vratném čidle topení Dočasné a později permanentní 

Alarm teplotního rozdílu výpust./vrat. čidel Permanentní uzamčení 

Čištění primárního tepelného výměníku 

A09 

Signál 

Selhání NTC čidla spalin Dočasné zastavení 

Překročení teploty na čidle spalin Dočasné a později permanentní 

Parazitní plamen A11 Dočasné zastavení 

25 C.S.I. - 30 C.S.I./R.S.I.Alarm termostatu v nízko-teplotním systému A77 Dočasné zastavení 

Dočasné selhání zážehu 80°C bliká Dočasné zastavení 

Intervence vodního tlakového senzoru bliká Dočasné zastavení 

Kalibrační servis 
ADJ 

Signál 

Instalace kalibrace 

Vyčištění komína ACO Signál 

Cyklus odvzdušnění Signál 

Funkce předehřívání aktivována (pouze u C.S.I.) Signál 

Žádost na předehřátí (pouze model C.S.I.) bliká Signál 

Přítomnost vnějšího čidla Signál 

Požadavek v okruhu TUV 60°C Signál 

Požadavek na vytápění 80°C Signál 

Požadavek ochrany proti námraze Signál 

Přítomnost plamene Signál 
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ČEŠTINA 

TECHNICKÁ DATA 

POPIS Mynute Green 
E 25 C.S.I. 

Mynute Green 
E 30 C.S.I. 

Mynute Green 
E 20 R.S.I. 

Mynute Green 
E 30 R.S.I. 

OKRUH TOPENÍ Tepelný výkon kW 20,00 25,00 20,00 25,00 
kcal/h 17.200 21.500 17.200 21.500 

Maximální tepelný výkon (80/60°C) kW 19,64 24,48 19,62 24,48 
kcal/h 16.890 21.049 16.873 21.049 

Maximální tepelný výkon (50/30°C) kW 21,14 26,50 21,44 26,50 
kcal/h 18.180 22.790 18.438 22.790 

Minimální tepelný příkon kW 6,00 6,00 2,80 (G31: 4,00) 6,00 
kcal/h 5.160 5.160 2408 (G31: 3440) 5.160 

Minimální tepelný výkon (80/60°C) kW 5,87 5,87 2,76 (G31: 3,95) 5,87 
kcal/h 5.052 5.052 2377 (G31: 3399) 5.052 

Minimální tepelný výkon (50/30°C) kW 6,44 6,44 3,00 (G31: 4,20) 6,44 
kcal/h 5.160 5.537 2577 (G31: 3609) 5.537 

Nominální jmenovitý tepelný výkon (Qn) kW - - 20,00 - 
kcal/h - - 17.200 - 

Minimální jmenovitý tepelný výkon (Qm) kW - - 6,00 (G31: 6,00) - 
kcal/h - - 5160 (G31: 5160) - 

OKRUH TUV Tepelný výkon kW 25,00 30,00 20,00 30,00 
kcal/h 21.500 25.800 17.200 25.800 

Maximální tepelný výkon (*) kW 25,00 30,00 20,00 30,00 
kcal/h 21.500 25.800 17.200 25.800 

Minimální tepelný příkon kW 6,00 6,00 2,80 (G31: 4,00) 6,00 
kcal/h 5.160 5.160 2408 (G31: 3440) 5.160 

Minimální tepelný příkon (*) kW 6,00 6,00 2,80 (G31: 4,00) 6,00 
kcal/h 5.160 5.160 2408 (G31: 3440) 5.160 

(*) průměrná hodnota v různých podmínkách okruhu 
 Pracovní účinnost Pn max - Pn min (80°/60°) % 98,2 - 97,9 97,9 - 97,9 98,1 - 98,7 97,9 - 97,9 

Pracovní účinnost 30% (47° návratnost) % 103,4 103,5 - 103,5 
Efektivita spalování % 98,5 98,2 98,3 98,2 
Pracovní účinnost Pn max - Pn min (50°/30°) % 105,7 - 107,3 106,0 - 107,3 107,2 - 107,0 106,0 - 107,3 
Pracovní účinnost 30% (30° návratnost) % 109,6 109,6 109,6 109,6 
Nominální rozsah pracovního média P (80°/60°) % - - 98,4 - 
Elektrický výkon (max. topný výkon) W 79 88 81 88 
Elektrický výkon (max. výkon okr. TUV) W 88 102 81 102 
Elektrický výkon oběh. čerpadla (1.000 l/h) W 51 51 51 51 
Kategorie II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P 
Cílová země (+) (+) (+) (+) 
Vstupní napětí V - Hz 230 - 50 230 - 50 230 - 50 230 - 50 
Stupeň ochrany IP X5D X5D X5D X5D 
Ztráty tl. do komína s hořákem zap. % 1,48 1,81 1,68 1,81 
Ztráty tl. do komína s hořákem vyp. % 0,14 0,11 0,05 0,11 
Vytápění v provozu 
Tlak - maximální teplota bar - °C 3 - 90 3 - 90 3 - 90 3 - 90 
Minimální tlak pro normální provoz bar 0,25 - 0,45 0,25 - 0,45 0,25 - 0,45 0,25 - 0,45 
Rozsah volitelné teploty vody na topení °C 20/45 - 40/80 20/45 - 40/80 20/45 - 40/80 20/45 - 40/80 
Pumpa: maximální dostupný výtlak mbar 326 326 326 326 
při kapacitě l/h 1.000 1.000 1.000 1.000 
Expanzní nádrž s membránou l 8 9 8 9 
Expanzní komora před naplněním bar 1 1 1 1 
Provoz okruhu TUV 
Maximální tlak bar 6 6 - - 
Nejnižší tlak bar 0,2 0,2 - - 
Objem horké vody u ∆t 25°C l/min 14,3 17,2 - - 

u ∆t 30°C l/min 11,9 14,3 - - 
u ∆t 35°C l/min 10,2 12,3 - - 

Nejnižší výkon okruhu TUV l/min 2 2 - - 
Rozsah volitelné teploty teplé už. vody °C 37 - 60 37 - 60 - - 
Průtokový regulátor l/min 11 13 - - 
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Mynute Green E C.S.I. - R.S.I. 

POPIS Mynute Green 
E 25 C.S.I. 

Mynute Green 
E 30 C.S.I. 

Mynute Green 
E 20 R.S.I. 

Mynute Green 
E 30 R.S.I. 

Tlak plynu 
Nominální tlak Metanu (G20) mbar 20 20 20 20 
Nominální tlak LNG (G31) mbar 37 37 37 37 
Hydraulické přípojky 
Vstupní - výstupní přípojka topení Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 
Vstup - výstup okruhu TUV Ø 1/2” 1/2” - - 
Přípojky pro vodní zásobník Ø - - 3/4” 3/4” 
Plynové přípojky Ø 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 
Rozměry kotle 
Výška mm 780 780 780 780 
Šířka mm 400 400 400 400 
Hloubka obalu mm 358 358 358 358 
Výška kotle kg 38,4 38 37,4 37 
Průtok (G20) 
Průtok vzduchu Nm3/h 24,298 30,372 30,372 36,447 24,298 24,298 30,372 36,447 
Kapacita spalin Nm3/h 26,304 32,880 32,880 39,456 26,304 26,304 32,880 39,456 

Objem vytvořených spalin (max-min) g/s 9,086- 
2,726 

11,357- 
2,726 

11,357- 
2,726 

13,629- 
2,726 

9,086- 
1,272 

9,086- 
1,272 

11,357- 
2,726 

13,629- 
2,726 

Průtok (G31) 
Průtok vzduchu Nm3/h 24,819 31,024 31,024 37,228 24,819 24,819 31,024 37,228 
Kapacita spalin Nm3/h 26,370 32,963 32,963 39,555 26,370 26,370 32,963 39,555 

Objem vytvořených spalin (max-min) g/s 9,297- 
2,789 

11,621- 
2,789 

11,621- 
2,789 

13,946- 
2,789 

9,297- 
1,859 

9,297- 
1,859 

11,621- 
2,789 

13,946- 
2,789 

Výkon ventilátoru 
Zbytkový výtlak kotle bez komínu Pa 50 60 50 60 
Zbytkový tlak v soustředných trubkách 0,85 m Pa 80 100 70 100 
Zbytkový tlak samostatných trubek 0,5 m Pa 90 110 80 110 
Soustředné komíny 
Průměr mm 60-100 60-100 60-100 60-100 
Maximální délka m 7,85 7,85 7,8 7,85 
Pokles tlaku na 45°/90° kolení m 1,3/1,6 1,3/1,6 1,3/1,6 1,3/1,6 
Otvor ve zdi (průměr) mm 105 105 105 105 
Soustředné komíny 
Průměr mm 80-125 80-125 80-125 80-125 
Maximální délka m 14,85 14,85 20 14,85 
Pokles tlaku na 45°/90° kolení m 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 
Otvor ve zdi (průměr) mm 130 130 130 130 
Samostatné komíny 
Průměr mm 80 80 80 80 
Maximální délka m 53 + 53 42 + 42 50 + 50 42 + 42 
Ztráty na 45°/90° kolení m 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 
Montáž typu B23P–B53P 
Průměr mm 80 80 80 80 
Maximální délka odpadové roury m 80 80 80 80 
Třída NOx 6 6 6 6 
Emisní údaje při min. a max. spotřebě plynu*** G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31 
Nejvyšší emise CO nižší než ppm 160 160 190 200 150 190 190 200 

CO2 % 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0 
Objem směsí NOx nižší než ppm 40 40 40 40 30 30 40 40 
Teplota spalin °C 63 63 65 67 67 67 65 67 

Nejnižší emise CO nižší než ppm 25 25 25 25 10 20 25 25 
CO2 % 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0 
Objem směsí NOx nižší než ppm 40 40 40 40 25 35 40 40 
Teplota spalin °C 60 58 60 58 57 55 60 58 

*** Testováno na soustředných trubkách Ø60-100 - délky 0,85 m - teplota vody 60-80°C. 
Montáž tohoto výrobku je povolena pouze v destinacích, obsažených na datovém štítku, bez ohledu na to, do jakého jazyka byl manuál 
přeložen. 
R.S.I.: Funkce teplé užitkové vody, se vztahují pouze na případy, kdy je připojen ext. zásobník (dostupný na vyžádání). 
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ČEŠTINA 

TABULKA MULTIGAS 

POPIS Metan (G20) Propan (G31) 
Nižší hodnota Wobbeho indexu (při 15°C-1013 mbar) MJ/m3S 45,67 70,69 

Čistá kalorická hodnota MJ/m3S 
MJ/KgS 

34,02 
- 

88 
46,34 

Nominální dodávaný tlak mbar (mm vod.sl.) 20 (203,9) 37 (377,3) 
Minimální dodávaný tlak mbar (mm vod.sl.) 10 (102,0) - 
Mynute Green E 25 C.S.I. 
Hořák: Počet trysek - průměr trysek - délka n° - mm - mm 1 - 63 - 110 1 - 63 - 110 
Membrána: počet otvorů - jejich průměr n° - mm 1 - 6 1 - 4,6 
Maximální kapacita plynu okruhu vytápění Sm3/h 2,12 

kg/h 1,55 
Maximální kapacita plynu okruhu TUV Sm3/h 2,64 

kg/h 1,94 
Max. plynová kapacita vytápění/okr. TUV Sm3/h 0,63 

kg/h 0,47 
Výše otáček ventil. při pomalém nájezdu ot./m 3.300 3.300 
Max. otáčky ventilátoru (okruh topení) ot./m 4.100 4.100 
Max. otáčky ventilátoru (okruh TUV) ot./m 4.900 4.900 
Min. otáčky ventilátoru (okruh topení) ot./m 1.500 1.400 
Min. otáčky ventilátoru (okruh TUV) ot./m 1.500 1.400 
Mynute Green E 30 C.S.I. 
Hořák: Počet trysek - průměr trysek - délka n° - mm - mm 1 - 63 - 110 1 - 63 - 110 
Membrána: počet otvorů - jejich průměr n° - mm 1 - 6 1 - 4,6 
Maximální kapacita plynu okruhu vytápění Sm3/h 2,64 

kg/h 1,94 
Maximální kapacita plynu okruhu TUV Sm3/h 3,17 

kg/h 2,33 
Max. plynová kapacita vytápění/okr. TUV Sm3/h 0,63 

kg/h 0,47 
Výše otáček ventil. při pomalém nájezdu ot./m 3.300 3.300 
Max. otáčky ventilátoru (okruh topení) ot./m 4.900 4.900 
Max. otáčky ventilátoru (okruh TUV) ot./m 5.800 5.800 
Min. otáčky ventilátoru (okruh topení) ot./m 1.500 1.400 
Min. otáčky ventilátoru (okruh TUV) ot./m 1.500 1.400 
Mynute Green E 20 R.S.I. 
Hořák: Počet trysek - průměr trysek - délka n° - mm - mm 1 - 63 - 95 1 - 63 - 95 
Membrána: počet otvorů - jejich průměr n° - mm 1x4,7 záklopka + 1x4,2 

  
1x3,4 záklopka + 1x3,25 

  Maximální kapacita plynu okruhu topení/TUV Sm3/h 2,12 
kg/h 1,55 

Min. plynová kapacita vytápění/okr. TUV Sm3/h 0,30 
kg/h 0,31 

Výše otáček ventil. při pomalém nájezdu ot./m 3.700 3.700 
Max. otáčky ventilátoru (okruh topení/TUV) ot./m 4.500 4.500 
Min. otáčky ventilátoru (topení/TUV) ot./m 1.200 1.500 
Mynute Green E 30 R.S.I. 
Hořák: Počet trysek - průměr trysek - délka n° - mm - mm 1 - 63 - 110 1 - 63 - 110 
Membrána: počet otvorů - jejich průměr n° - mm 1 - 6 1 - 4,6 
Maximální kapacita plynu okruhu vytápění Sm3/h 2,64 

kg/h 1,94 
Maximální kapacita plynu okruhu TUV Sm3/h 3,17 

kg/h 2,33 
Min. plynová kapacita vytápění/okr. TUV Sm3/h 0,63 

kg/h 0,47 
Výše otáček ventil. při pomalém nájezdu ot./m 3.300 3.300 
Max. otáčky ventilátoru (okruh topení) ot./m 4.900 4.900 
Max. otáčky ventilátoru (okruh TUV) ot./m 5.800 5.800 
Min. otáčky ventilátoru (okruh topení) ot./m 1.500 1.400 
Min. otáčky ventilátoru (okruh TUV) ot./m 1.500 1.400 

Data zde uvedená, nesmí být použita pro certifikaci systému. Pro ni použijte údaje uvedené v "Příručce systému", jenž byly naměřeny při 
prvotním spuštění kotle. Všechny tlakové údaje, byly naměřeny s odpojenou vyrovnávací přechodkou. 
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Mynute Green E C.S.I. - R.S.I. 

Parametr Symbol Mynute 
Green E 
25 C.S.I. 

Mynute 
Green E 
30 C.S.I. 

Mynute 
Green E 
20 R.S.I. 

Mynute 
Green E 
30 C.S.I. 

Jednotka 

Třída energ. efektivity sezónního vytápění - A A A A - 
Třída energ. efektivity pro ohřev vody - A A - - - 
Nominální topný výkon nominální 

 
20 24 20 24 kW 

Energetická efektivita sezónního vytápění ȘV 94 94 94 94 % 
Užitný topný výkon 
Při nominálním tepelném výkonu, v režimu vysoké teploty (*) P4 19.6 24.5 19.6 24.5 kW 
Na 30% nominálního tep. výkonu v režimu nízkých teplot (**) P1 6.6 8.2 6.6 8.2 kW 
Užitná efektivita 
Při nominálním tepelném výkonu, v režimu vysoké teploty (*) Ș4 88.4 88.2 88.6 88.2 % 
Na 30% nominálního tep. výkonu v režimu nízkých teplot (**) Ș1 98.7 98.7 98.7 98.7 % 
Přídavná elektrická spotřeba 
Při plné zátěži Elmax 28.0 37.0 29.0 37.0 W 
Při částečné zátěži Elmin 10.1 12.8 12.6 12.8 W 
V pohotovostním režimu P-pohot 2.4 2.4 2.4 2.4 W 
Ostatní parametry 
Tepelné ztráty v poh. režimu P-pohot 45.0 45.0 26.0 45.0 W 
Energ. spotřeba plamínku hořáku P- - - - - W 
Celoroční energ. spotřeba QHE 60 75 39 75 GJ 
Zvuková hladina, v budově LWA 49 51 51 51 dB 
Emise oxidů dusíku NOx 26 24 29 24 mg/kWh 
Pro kombinované ohřívače 
Deklarovaný zátěžový profil XL XL - - 
Energ. efektivita ohřevu vody ȘZK 85 85 - - % 
Denní spotřeba el. energie Qelek 0.183 0.183 - - kWh 
Denní spotřeba paliva Qpaliva 22.687 22.893 - - kWh 
Celoroční spotřeba el. energie CSEE 40 40 - - kWh 
Celoroční spotřeba paliva SCP 17 17 - - GJ 
(*) Režim vysoké teploty, znamená 60°C teplota na vstupu z vytápěcího okruhu a 80°C na výstupu do okruhu. 
(**) Pro kondenzační kotle je nízká teplota 30°C, pro nízko-teplotní kotle je to 37°C a pro ostatní ohřívací tělesa je to vstupní 
teplota 50°C (na vstupním potrubí). 

POZNÁMKA 
Dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013, mohou být data v následující tabulce, použity pro vyplnění produktové karty a 
označení zařízení pro vytápění domácností, zařízení pro smíšené vytápění, pro sestavy topných zařízení a pro zařízení pro kontrolu teploty a 
také pro solární zařízení: 

DOPLŇKOVÉ ZAŘÍZENÍ Třída Bonus 
VNĚJŠÍ TEPELNÉ ČIDLO II 2% 
KONTROLNÍ PANEL (*) V 3% 
EXTERNÍ SONDA + KONTROLNÍ PANEL (*) VI 4% 

(*) Nastavený jako ovládací prvek pokojové teploty 
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[CZ] - Digitalní displey (2)

��

[CZ] - Ovládací panel 
1-  Tlakoměr vody
2 - Digitální displey na zobrazení provozní teploty
         a poruchových kódů. 
3 Volič režimu:

 Vypnutí, vynulování alarmu
     Léto    

Zima / Nastavení teploty ohřevu vody 

4 Nastavení teploty TUV

Funkce předehřevu(rychlejší ohřev 
TUV )/Funkce ”Analýza spalování”  (§ 
5.3) (pouze pro modely C.S.I. )Funkce
 ”Analýza spalování”  - (§ 5.3) 

 (pouze pro modely R.S.I. )

Popis ikon
Načtení systému: tato ikona je zobrazována 
spolu s poruchovým kódem A04
Nastavení topení: informuje o připojení k 
externí sondě.
Přítomnost plamene.
Porucha plamene: je zobrazena spolu s 
chybovým kódem A01.
Porucha:informuje o jakýchkoliv provozních 
poruchách spolu s kódem alarmu.
Činost topení

Činost ohřevu TUV.
Ochrana proti zamrznutí:informuje o aktivaci 
cyklu na ochranu proti zamrznutí.
Předehřev ( kratší doba potřebná pro získání 
teplé vody):Informuje o aktivaci funkce 
předehřevu - zapnutí hořáku.( pouze C.S.I. )

�� Teplota topení,ohřevu TUV,nebo poruchy 
provozu.

C.S.I.

R.S.I. 32 4

31 2 4

1
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C.S.I.

12

10

27

12

10

20 R.S.I.

30 R.S.I.

12

10
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[CZ] - Funkční prvky kotle

1. Plnící ventil (pro modely C.S.I.)
2. Tlakový spínač vody
3. Vypouštěcí ventil
4. Trojcestný ventil
5. pojistný ventil
6. Oběhové čerpadlo
7. Spodní ovzdušňovací ventil
8. Sběrař kondenzátu
9. Odplyňovací trubka
10. Zpětný NTC senzor
11. Detekční elektroda
12. Čidlo NTC náběh
13. Havarijní termostat
14. Horní ovzdušňovací ventil
15. Zátka analyzátoru spalin
16. Odtah spalin
17. Zapalovací transformátor
18. Sonda spalin
19. zapalovací elektroda
20. Hořák
21. Hlavní výměník
22. Dopravník
23. Ventilátor
24. Mixer - směšovač
25. Plynová tryska (C.S.I. model - 30 R.S.I.)
26. Expanzní nádoba
27. Sonda NTC TUV  (C.S.I. model)
28. Sifon sběru kondenzátu
29. Průtokoměr (C.S.I. model)
30. Výměník okruhu TUV (C.S.I. model)
31. Plynový ventil
32. Odvod kondenzátu
33. Vakuové detekční potrubí (20 R.S.I.)
34. Presostat (20 R.S.I.)
35. Trubka přívodu vzduchu (20 R.S.I.)
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[CZ] - Hydraulický okruh (C.S.I.)

A Vstup vody TUV 
B Výstup vody TUV
C     Náběh topení
D     Zpětný okruh topení
E     Bezpečtnostní ventil
F     Vypouštěcí ventil
G  Automatický by-pass
H     Tlakový snímač- presostat
I       Třícestný ventil
J      Oběhové čerpadlo
K      Spodní odvzdušňovací ventil 
L  Expanzní nádoba
M     NTC čidlo vratného potrubí 
N     Hlavní výměník
O     NTC čidlo náběhového potrubí 
P     Horní odvzdušňovací ventil 
Q Separátor vzduchu a vody
S     Výměník okruhu TUV
T     Čidlo NTC TUV
U     Napouštecí ventil
V     Zpětný ventil
W    Průtokový regulátor
X     Průtokoměr
Y Filtr na vstupu TUV
Z Ventil na vstupu TUV
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R.S.I.
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[CZ] - Hydraulický okruh (R.S.I.)
A  Vstup TUV
B Výstup TUV 
C Vstup do zásobníku
D Výstup ze zásobníku
E    Náběh topení
F    Zpětný okruh topení
G   Bezpečnostní ventil
H   Vypouštěcí ventil
I Automatický by-pass
L Třícestný motorem ovládaný ventil
M   Oběhové čerpadlo
N   Spodní odvzdušňovací ventil

 čidlo vratného 

O  Expanzní nádoba
P    NTC
Q   Hlavní výměník
R   NTC čidlo náběhového potrubí 
S   Horní odvzdušňovací ventil 
T   Separátor vzduchu a vody 
U   Tlakový snímač - presostat 
V   Zásobník TUV
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C.S.I.

PWM ● PWM signal
OPE ● Gas valve operator
V Hv ● Fan power supply 230 V
V Lv ● Fan control signal
3V ● 3-way servomotor valve
E.A. ● Ignition electrode
TSC2 ● Ignition transformer
F.L ● Domestic hot water flow switch
S.S. ● Domestic hot water circuit temperature 

probe (NTC)
P.A. ● Water pressure switch 
T.L.A. ● Water limit thermostat 
S.F. ● Flue gas probe 
S.M. ● Delivery temperature probe on primary 

circuit
S.R. ● Return temperature probe on primary 

circuit
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[CZ] - Víceřadé schéma zapojení
Doporučuje se použít polarizaci „L-N“
Blu=Modrý / Marrone=Hnědý / Nero=Černý / 
Rosso=Červený / Bianco=Bílý / 
Viola=Fialový / Grigio=Šedý / Rosa= růžový / 
Arancione=oranžový / Giallo-verde=žluto-
zelená
A  Plynový ventil
B  3.15 pojistka AF
C  Externí sonda
D  Pokojový termostat (beznapěťový vstupní
      kontakt) 
D    Nízkoteplotní termostat - obecný
      poplach

AKL05 GAR ● Ovládací panel s integrovaným 
digitálním displejem 
P1 ● Potenciometr pro výběr - letní - zimní - 
reset / topná teplota 
 P2 ● Potenciometr pro nastavení požadované 
teploty teplé vody pro domácnost, zapnutí / 
vypnutí funkce předehřívání (C.S.I.) 
P3 ● Předvolba termoregulačních křivek 
P4 ● Nepoužívá se
JP1 ● Povolit přední knoflíky pouze pro 
kalibraci maximálního ohřevu (MAX_CD_ADJ)

JP2 ● Resetování časovače vytápění
JP3 ● Povolit přední knoflíky pro kalibraci 
v provozu (MAX, MIN, MAX_CH, RLA) 
JP4 ● Absolutní termostat teplé vody
JP5 ● Nepoužívá se

JP6 ● Aktivujte funkce nočního kompenzační 
režimu a čerpadlo v nepřetržitém režimu 
JP7 ● Povoit řízení nízké teploty/standardní
 instalace 
JP8 ● Aktivovat spínač průtoku (můstek  
vložen)/Řřízení průtokoměru (můstek není 
vložen)

CN1-CN15 ● Připojovací armatury (sada ventilů 
zóny CN7) 
S.W. ● Funkce čištění komína, přerušení 
cyklu profuku a kalibrace, je-li zapnuto.
E.R. ● Elektroda detekce plamene
F1 ● 3.15A T pojistka
F ● 3.15A F externí pojistka
M2 ● Svorka pro externí připojení: nízkoteplotní 
termostat / obecný alarm

M3 ● Svorka pro externí připojení: 230V
M6 Svorka pro externí připojení: 
Open therm, externí sonda, pokojový 
termostat
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[CZ] - Víceřadé schéma zapojení
Doporučuje se použít polarizaci „L-N“
Blu=Modrý / Marrone=Hnědý / Nero=Černý / 
Rosso=Červený / Bianco=Bílý / 
Viola=Fialový / Grigio=Šedý / Rosa= růžový / 
Arancione=oranžový / Giallo-verde=žluto-
zelená
A Plynový ventil
B 3.15 pojistka AF
C Externí sonda
D Pokojový termostat (beznapěťový vstupní 
kontakt) 
G     S.BOLL - Sonda vodní nádrže
H T.BOLL/POS - termostat vodní nádrže / 
časový pro-gramátor TUV
AKL05 GAR ● Ovládací panel s integrovaným 
digitálním displejem 
P1 ● Potenciometr pro výběr - letní - zimní - 
reset / topná teplota 
 P2 ● Potenciometr pro nastavení požadované 
teploty teplé vody pro domácnost, zapnutí / 
vypnutí funkce předehřívání (C.S.I.) 
P3 ● Předvolba termoregulačních křivek 
P4 ● Nepoužívá se
JP1 ● Povolit přední knoflíky pouze pro 
kalibraci maximálního ohřevu (MAX_CD_ADJ)

JP2 ● Resetování časovače vytápění
JP3 ● Povolit přední knoflíky pro kalibraci 
v provozu (MAX, MIN, MAX_CH, RLA) 
JP4 ● Nepoužívá se
JP5 ● Pouze pro režim vytápění v přípravě na 
externí zásobník s termostatem (JP8 vložen) 
nebo sondou (JP8 není vložen)
JP6 ● Aktivujte funkce noční kompenzační 
funkce a čerpadlo v nepřetržitém režimu 
JP7 ● Umožnění řízení nízké teploty/standardní
 instalace 
JP8 ● Řízení externí zásobní nádrže s 
termostatem (můstek  vložen)/Řízení externí 
zásobní nádrže se sondou (můstek není vložen)

CN1-CN15 ● Připojovací armatury (sada ventilů 
zóny CN7) 
S.W. ● Funkce čištění komína, přerušení cyklu 
profuku a kalibrace, když je to umožněno
E.R. ● Elektroda detekce plamene
F1 ● 3.15A T pojistka
F ● 3.15A F externí pojistka
M2 ● Svorka pro externí připojení: nízkoteplotní 
termostat / obecný alarm

M3 ● Svorka pro externí připojení: 230V

M4 ● Svorkovnice pro připojení externích zařízení: 
sondy  vodní nádrže / termostatu vodní nádrže 
nebo POS

M6 ● Svorkovnice pro externí připojení: Open 
therm / vexterní sonda / pokojový termostat
P ● Čerpadlo
PWM ● Signál PWM
OPE ● Provoz plynového ventilu
V Hv ● Napájení ventilátoru 230 V
V Lv ● Signál řízení ventilátoru
3V ● třícestný servomotorový ventil
E.A. ● Zapalovací elektroda
TSC2 ● Zapalovací transformátor
P.A. ● Tlakový spínač vody
P.AR. ● Tlakový spínač vzduchu
T.L.A. ● Limitní termostat vody
S.F. ● Sonda spalin
S.M. ● Senzor teploty přívodu na primárním 
okruhu 

S.R. ● Sonda zpětné teploty na primárním 
okruhu 

T.B.T.-A.G. ● Nízkoteplotní termostat 
Obecný alarm
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[CZ] - Víceřadé schéma zapojení
Doporučuje se použít polarizaci „L-N“
Blu=Modrý / Marrone=Hnědý / Nero=Černý / 
Rosso=Červený / Bianco=Bílý / 
Viola=Fialový / Grigio=Šedý / Rosa= růžový / 
Arancione=oranžový / Giallo-verde=žluto-
zelená
A Plynový ventil
B 3.15 pojistka AF
C Externí sonda
D Pokojový termostat (beznapěťový vstupní 
kontakt) 
G     S.BOLL - Sonda vodní nádrže
H T.BOLL/POS - termostat vodní nádrže / 
časový pro-gramátor TUV
AKL05 GAR ● Ovládací panel s integrovaným 
digitálním displejem 
P1 ● Potenciometr pro výběr - letní - zimní - 
reset / topná teplota 
 P2 ● Potenciometr pro nastavení požadované 
teploty teplé vody pro domácnost, zapnutí / 
vypnutí funkce předehřívání (C.S.I.) 
P3 ● Předvolba termoregulačních křivek 
P4 ● Nepoužívá se
JP1 ● Povolit přední knoflíky pouze pro 
kalibraci maximálního ohřevu (MAX_CD_ADJ)

JP2 ● Resetování časovače vytápění
JP3 ● Povolit přední knoflíky pro kalibraci 
v provozu (MAX, MIN, MAX_CH, RLA) 
JP4 ● Nepoužívá se
JP5 ● Pouze pro režim vytápění v přípravě na 
externí zásobník s termostatem (JP8 vložen) 
nebo sondou (JP8 není vložen)
JP6 ● Aktivujte funkce noční kompenzační 
funkce a čerpadlo v nepřetržitém režimu 
JP7 ● Umožnění řízení nízké teploty/standardní
 instalace 
JP8 ● Řízení externí zásobní nádrže s 
termostatem (můstek  vložen)/Řízení externí 
zásobní nádrže se sondou (můstek není vložen)

CN1-CN15 ● Připojovací armatury (sada ventilů 
zóny CN7) 
S.W. ● Funkce čištění komína, přerušení 
cyklu profuku a kalibrace, je-li zapnuto.
E.R. ● Elektroda detekce plamene
F1 ● 3.15A T pojistka
F ● 3.15A F externí pojistka
M2 ● Svorka pro externí připojení: nízkoteplotní 
termostat / obecný alarm

M3 ● Svorka pro externí připojení: 230V

M4 ● Svorkovnice pro připojení externích zařízení: 
sondy  vodní nádrže / termostatu vodní nádrže 
nebo POS

M6 ● Svorkovnice pro externí připojení: Open 
therm / vexterní sonda / pokojový termostat
P ● Čerpadlo
PWM ● Signál PWM
OPE ● Provoz plynového ventilu
V Hv ● Napájení ventilátoru 230 V
V Lv ● Signál řízení ventilátoru
3V ● třícestný servomotorový ventil
E.A. ● Zapalovací elektroda
TSC2 ● Zapalovací transformátor
P.A. ● Tlakový spínač vody
P.AR. ● Tlakový spínač vzduchu
T.L.A. ● Limitní termostat vody
S.F. ● Sonda spalin
S.M. ● Senzor teploty přívodu na primárním 
okruhu 

S.R. ● Sonda zpětné teploty na primárním 
okruhu 

T.B.T.-A.G. ● Nízkoteplotní termostat 
Obecný alarm

20 R.S.I.
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[CZ] - Externí připojení
Mynute Green E C.S.I.
C Externí sonda
D     Pokojový termostat (beznapěťový vstupní 
       kontakt)
E Nízkoteplotní termostat - Obecný alarml 
Nízkonapěťové služby musí být připojeny, jak je 
znázorněno na obrázku, na příslušných 
svorkách předem připravených pro připojení:
M2  Nízkoteplotní termostat / obecný alarm po 
vyjmutí šroubu U ze svorkovnice.

M6  OT + / externí sonda / pokojový termostat 
po vyjmutí šroubu U ze svorkovnice 

Mynute Green E R.S.I.
C Externí sonda
D     Pokojový termostat (beznapěťový vstupní kontakt) 

E Nízkoteplotní termostat - Obecný alarml 

TERM.BOLL / POS - Programátor termostatu vody / 
časovač vody pro domácnost
SONDA BOLL - Sonda zásobníku 
Nízkonapěťové služby musí být připojeny, jak je znázorněno na 
obrázku, na příslušných svorkách předem připravených pro 
připojení:
M2 Nízkoteplotní termostat / obecný alarm po vyjmutí šroubu U 
ze svorkovnice

M4 Termostat pro zásobník vody (T.BOLL) nebo sonda pro 
zásobování vodou (POS) / zásobník vody (S.BOLL) 

M6 OT + / externí sonda / pokojový termostat po vyjmutí šroubu 
U ze svorkovnice

Mynute Green E C.S.I. Mynute Green E R.S.I.

M2 wh
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OT+
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ck

M6

E
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M2 wi
the

M4
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OT+
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ck

M6
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SONDA 
BOLL.

TERM. BOLL. 
O POS

E

C
D

 V konfiguraci kotel + externí nádrž se sondou (PŘÍPAD C) 
přidejte třmenový šroub na přívod T.BOLL desky terminálu 
M4.
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A B

[CZ] -  A: Odvod kondenzátu

B: Voda - plyn

[CZ] - Rozměry v mm 

obr. 2

C.S.I.

R.S.I.

[CZ] - Rozměry v mm 

A

obr. 1

obr. 1a

A
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obr. 3

R.S.I.C.S.I.

R M G AC AF

obr. 4 obr. 5

obr. 7obr. 6

A
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G AC

AF
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G RB

MB

H

F

R M G RB MB

A
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obr. 9

1

2

3

[CZ] 1: Pojistka
2: Napájení 230V
3: Připojení vysokého napětí (230 V)

obr. 8

B

obr. 10

obr. 11
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C83 C43
C43 B23

C13 C13C53
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[CZ] A Zadní vývod
B max 50cm

obr. 12

obr. 13

A
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obr. 16

25 C.S.I.

A

B

30 C.S.I. - R.S.I.

obr. 14 obr. 15

[CZ] A Délka odtahu (m)
B Délka sacího potrubí (m)
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[CZ] A - Odvod spalin pro potrubí Ø 60 mm-Ø 50 mm
B - Délka

 C  -  90° koleno Ø 80 mm
 D  -  Ø 80-60 mm nebo Ø 80-50 mm redukce 

E  -  90° koleno Ø 60 mm, Ø 50 mm nebo Ø 80 mm

camino per intuba

4,5 m Ø 80 mm
4,5 m Ø 80 mm

curve 90° Ø 80 mm

riduzione Ø 80-60 mm
   

curva 9

Lu
ng

he
zz

a

Ø 50 m

o Ø 80-50 mm

B

C

A

D

E

obr. 17

A

C.S.I.

A

D

D

F

R.S.I.

F

C

obr. 18

obr. 19

obr. 20

obr. 22

obr. 21

E

E

C.S.I.

R.S.I.
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obr. 25

fig. 28

��

fig. 26

obr. 27

��

obr. 23
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A

obr. 29

C.S.I.

R.S.I. 3

3

obr. 24

obr. 30
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obr. 31

obr. 32

obr. 33 A

obr. 35
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obr. 34
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CN8

CN7
CN6 CN5

CN121
JP1JP2JP3JP4JP5JP6JP7

JP8

CN
15

P3 P2
P1

CN13

CN14

SW1

P4

C.S.I.
[CZ] Jumper není vložen - standardní instalace [

[CZ] Vložený jumper - instalace podlahového vytápění

obr. 36

R.S.I.
[CZ] Jumper není vložen - standardní instalace

[CZ] Vložený jumper - instalace podlahového vytápění

CN8

CN7
CN6 CN5

CN121
JP1JP2JP3JP4JP5JP6JP7

JP8

CN
15

P3 P2
P1

CN13

CN14

SW1

P4

Qn (Hi) =

Serial N.  

230 V ~ 50 Hz     W NOx:  

Pms =     bar   T=   °C

Pn =

Via Risorgimento 23/A - 23900 Lecco (LC) Italy

IPX 

dostosowane do:

80-60 °C 

Qn =  

regolata per:
set at:
calibrado:
reglat:
réglage:

Mynute Green E

Caldaia a condensazione
Condensing boiler
Caldera de condensación
Centrala in condensatie
Kondenzációs kazán
Kocioł kondensacyjny

Pmw =     bar   T=    °C

kW 

Pn =  

Qn =  

Pn =  

Qm =  

Pm =  Pm =  Pn = 

50-30 °C 
kW 

80-60 °C 
kW 

50-30 °C 
kW kW 

D:       l/min

[CZ ]   SERIOVÉ ČÍSLO
Funkce TUV (C.S.I)
Funkce topení

Qn      Nominální přívod tepla
Pn Nominální odvod tepla
Qm Minimum heat delivery
Pm     Redukovaný přívod tepla
IP       Třída ochrany
Pmw Maximální tlak TUV (C.S.I) 
Pms Maximální tlak topení
T Teplota
D        Specifický průtok
NOx  NOx třída
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obr. 37-38-39

obr. 40

obr. 41
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R.S.I.
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obr. 42

obr. 43

E C

[CZ]
A - GRAF 1 TERMOREGULAČNÍ KŘIVKY
B - GRAFIKA 2 - KŘIVKA KOMPENZACE POČASÍ
C - GRAFIKA 3 - PARALELNÍ NOČNÍ REDUKCE
D - VNĚJŠÍ TEPLOTA (°C)
E - TEPLOTA PŘÍVODU (°C)
F - Křivka DENNÍ teploty
G - Křivka NOČNÍ teploty
T80 std systémy nastavení bodu teploty vytápění
(můstek pol. 1 není vložen)
T45 podlahové systémy nastavení bodu teploty vytápění
(můstek pol. 1 je vložen)
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obr. 44

obr. 45

A

B

[CZ] Allen klíč pro minimální nastavení výkonu 

[CZ] Vstup pro nastavení maxima

fig. 46

C.S.I.

obr. 47

R.S.I.

obr. 45a

R V

V

B

B

C

M M

M

F
[CZ] M Tlumič -vymezovač

F Horizontální klapka
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(*)

LED 1
R

LED 2
G

LED 3
G

LED 4
G

LED 5
G

obr. 52

D

F

E

obr. 52

A

B

C

obr. 50

obr. 49obr. 48

C.S.I. R.S.I.

[CZ] A Zobrazení provozního stavu
B Nastavení displeje 
C Nastavení

[CZ] * Tovární nastavená hodnota
R Červená 
G Žlutá

D

F

E
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	Závada A06
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	- 20 R.S.I. only (fig. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as


	5 -    MAINTENANCE
	b After standard and non-standard maintenance work, fill the
	User interface (fig. 48)
	Operating status indication (fig. 48)
	Alarm status indication (fig. 48)
	Display of active settings (fig. 48)
	Key lock function (fig. 48)
	Changing the operating mode (fig. 48-49)
	IMPORTANT (fig. 52)

	USER
	B - FOR YOUR SAFETY
	C - IGNITION
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Adjustment of the heating water temperature
	Adjusting heating water temperature with an external probe connected
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 33

	D -   SWITCHING OFF
	Temporary switch-off
	Switching off for lengthy periods

	E -   CONTROLS
	F -    Light signals and faults
	To restore operation (deactivate alarms): Faults A 01-02-03
	Fault A04
	Fault A06
	Fault A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE


	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	pak jej nechte otevřený.

	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů) Závady A 01-02-03
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Nastavení termoregulace (Obr. 37-39)
	Volba vyrovnávací tepelné křivky
	b Součástky pod proudem
	TYP POŽADAVKU NA VYTÁPĚNÍ
	Kotel připojen k časovači (Jumper JP6 je vložen)

	4.7 Nastavení kotle
	b Součástky jsou pod proudem
	KALIBRACE PLYNOVÉHO VENTILU
	b Součástky jsou pod proudem
	tabulka 1
	b Konverzi smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta co nejdále.
	tabulka 4

	4.8 Konverze plynu (Obr. 45)
	- Pouze pro model 20 R.S.I. (Obr. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta


	5 -    MAINTENANCE
	b After standard and non-standard maintenance work, fill the
	User interface (fig. 48)
	Operating status indication (fig. 48)
	Alarm status indication (fig. 48)
	Display of active settings (fig. 48)
	Key lock function (fig. 48)
	Changing the operating mode (fig. 48-49)
	IMPORTANT (fig. 52)

	USER
	B - FOR YOUR SAFETY
	C - IGNITION
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Adjustment of the heating water temperature
	Adjusting heating water temperature with an external probe connected
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 33

	D -   SWITCHING OFF
	Temporary switch-off
	Switching off for lengthy periods

	E -   CONTROLS
	F -    Light signals and faults
	To restore operation (deactivate alarms): Faults A 01-02-03
	Fault A04
	Fault A06
	Fault A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE



	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	pak jej nechte otevřený.

	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů) Závady A 01-02-03
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Nastavení termoregulace (Obr. 37-39)
	Volba vyrovnávací tepelné křivky
	b Součástky pod proudem
	TYP POŽADAVKU NA VYTÁPĚNÍ
	Kotel připojen k časovači (Jumper JP6 je vložen)

	4.7 Nastavení kotle
	b Součástky jsou pod proudem
	KALIBRACE PLYNOVÉHO VENTILU
	b Součástky jsou pod proudem
	tabulka 1
	b Konverzi smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta
	tabulka 4

	4.8 Konverze plynu (Obr. 45)
	- Pouze pro model 20 R.S.I. (Obr. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta


	5 - ÚDRŽBA KOTLE
	b Po každé pravidelné i mimořádné údržbě, naplňte sifon.
	Uživatelské rozhraní (Obr. 48)
	Indikace provozního stavu (Obr. 48)
	Indikace chybových hlášení (Obr. 48)
	Zobrazení aktuálně platného nastavení (Obr. 48)
	Funkce zamknutí kláves (Obr. 48)
	Změna provozního režimu (Obr. 48-49)
	DŮLEŽITÉ (Obr. 52)

	UŽIVATELSKÝ MANUÁL
	B - PRO VAŠI BEZPEČNOST
	C - ZÁŽEH KOTLE
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	D - VYPÍNÁNÍ KOTLE
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období

	E -   KONTROLY
	F -    Světelná signalizace a závady
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů):
	Závady A 01-02-03
	Závada A04
	Závada A06
	Závada A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE



	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	pak jej nechte otevřený.

	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů) Závady A 01-02-03
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Nastavení termoregulace (Obr. 37-39)
	Volba vyrovnávací tepelné křivky
	b Součástky pod proudem
	TYP POŽADAVKU NA VYTÁPĚNÍ
	Kotel připojen k časovači (Jumper JP6 je vložen)

	4.7 Nastavení kotle
	b Součástky jsou pod proudem
	KALIBRACE PLYNOVÉHO VENTILU
	b Součástky jsou pod proudem
	tabulka 1
	b Konverzi smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta
	tabulka 4

	4.8 Konverze plynu (Obr. 45)
	- Pouze pro model 20 R.S.I. (Obr. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta


	5 - ÚDRŽBA KOTLE
	b Po každé pravidelné i mimořádné údržbě, naplňte sifon.
	Uživatelské rozhraní (Obr. 48)
	Indikace provozního stavu (Obr. 48)
	Indikace chybových hlášení (Obr. 48)
	Zobrazení aktuálně platného nastavení (Obr. 48)
	Funkce zamknutí kláves (Obr. 48)
	Změna provozního režimu (Obr. 48-49)
	DŮLEŽITÉ (Obr. 52)

	UŽIVATELSKÝ MANUÁL
	B - PRO VAŠI BEZPEČNOST
	C - ZÁŽEH KOTLE
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	D - VYPÍNÁNÍ KOTLE
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období

	E- KONTROLY
	F - Světelná signalizace a závady
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů): Závady A 01-02-03
	Závada A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem.

	TECHNICKÁ DATA
	Montáž tohoto výrobku je povolena pouze v destinacích, obsažených na datovém štítku, bez ohledu na to, do jakého jazyka byl manuál přeložen.

	TABULKA MULTIGAS
	(*) Režim vysoké teploty, znamená 60 C teplota na vstupu z vytápěcího okruhu a 80 C na výstupu do okruhu.
	POZNÁMKA



	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů):
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Setting the thermoregulation (fig. 37-38-39)
	Selecting the compensation curve
	b Live electrical parts.
	TYPE OF HEAT REQUEST
	Boiler connected to programmable timer (JUMPER JP6 inserted)

	4.7 Adjustments
	b Live electrical parts.
	GAS VALVE CALIBRATION
	b Live electrical parts.
	table 1
	b Conversion must be carried out by qualified personnel.
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as
	table 4

	4.8 Gas conversion (fig. 45)
	- 20 R.S.I. only (fig. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as


	5 -    MAINTENANCE
	b After standard and non-standard maintenance work, fill the
	User interface (fig. 48)
	Operating status indication (fig. 48)
	Alarm status indication (fig. 48)
	Display of active settings (fig. 48)
	Key lock function (fig. 48)
	Changing the operating mode (fig. 48-49)
	IMPORTANT (fig. 52)

	USER
	B - FOR YOUR SAFETY
	C - IGNITION
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Adjustment of the heating water temperature
	Adjusting heating water temperature with an external probe connected
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 33

	D -   SWITCHING OFF
	Temporary switch-off
	Switching off for lengthy periods

	E -   CONTROLS
	F -    Light signals and faults
	To restore operation (deactivate alarms): Faults A 01-02-03
	Fault A04
	Fault A06
	Fault A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE



	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	pak jej nechte otevřený.

	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů) Závady A 01-02-03
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Nastavení termoregulace (Obr. 37-39)
	Volba vyrovnávací tepelné křivky
	b Součástky pod proudem
	TYP POŽADAVKU NA VYTÁPĚNÍ
	Kotel připojen k časovači (Jumper JP6 je vložen)

	4.7 Nastavení kotle
	b Součástky jsou pod proudem
	KALIBRACE PLYNOVÉHO VENTILU
	b Součástky jsou pod proudem
	tabulka 1
	b Konverzi smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta
	tabulka 4

	4.8 Konverze plynu (Obr. 45)
	- Pouze pro model 20 R.S.I. (Obr. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta


	5 - ÚDRŽBA KOTLE
	b Po každé pravidelné i mimořádné údržbě, naplňte sifon.
	Uživatelské rozhraní (Obr. 48)
	Indikace provozního stavu (Obr. 48)
	Indikace chybových hlášení (Obr. 48)
	Zobrazení aktuálně platného nastavení (Obr. 48)
	Funkce zamknutí kláves (Obr. 48)
	Změna provozního režimu (Obr. 48-49)
	DŮLEŽITÉ (Obr. 52)

	UŽIVATELSKÝ MANUÁL
	B - PRO VAŠI BEZPEČNOST
	C - ZÁŽEH KOTLE
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	D - VYPÍNÁNÍ KOTLE
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období

	E -   KONTROLY
	F -    Světelná signalizace a závady
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů):
	Závady A 01-02-03
	Závada A04
	Závada A06
	Závada A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE



	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů):
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Setting the thermoregulation (fig. 37-38-39)
	Selecting the compensation curve
	b Live electrical parts.
	TYPE OF HEAT REQUEST
	Boiler connected to programmable timer (JUMPER JP6 inserted)

	4.7 Adjustments
	b Live electrical parts.
	GAS VALVE CALIBRATION
	b Live electrical parts.
	table 1
	b Conversion must be carried out by qualified personnel.
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as
	table 4

	4.8 Gas conversion (fig. 45)
	- 20 R.S.I. only (fig. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as


	5 -    MAINTENANCE
	b After standard and non-standard maintenance work, fill the
	User interface (fig. 48)
	Operating status indication (fig. 48)
	Alarm status indication (fig. 48)
	Display of active settings (fig. 48)
	Key lock function (fig. 48)
	Changing the operating mode (fig. 48-49)
	IMPORTANT (fig. 52)

	USER
	B - FOR YOUR SAFETY
	C - IGNITION
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Adjustment of the heating water temperature
	Adjusting heating water temperature with an external probe connected
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 33

	D -   SWITCHING OFF
	Temporary switch-off
	Switching off for lengthy periods

	E -   CONTROLS
	F -    Light signals and faults
	To restore operation (deactivate alarms): Faults A 01-02-03
	Fault A04
	Fault A06
	Fault A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE




	
	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů):
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Setting the thermoregulation (fig. 37-38-39)
	Selecting the compensation curve
	b Live electrical parts.
	TYPE OF HEAT REQUEST
	Boiler connected to programmable timer (JUMPER JP6 inserted)

	4.7 Adjustments
	b Live electrical parts.
	GAS VALVE CALIBRATION
	b Live electrical parts.
	table 1
	b Conversion must be carried out by qualified personnel.
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as
	table 4

	4.8 Gas conversion (fig. 45)
	- 20 R.S.I. only (fig. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as


	5 -    MAINTENANCE
	b After standard and non-standard maintenance work, fill the
	User interface (fig. 48)
	Operating status indication (fig. 48)
	Alarm status indication (fig. 48)
	Display of active settings (fig. 48)
	Key lock function (fig. 48)
	Changing the operating mode (fig. 48-49)
	IMPORTANT (fig. 52)

	USER
	B - FOR YOUR SAFETY
	C - IGNITION
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Adjustment of the heating water temperature
	Adjusting heating water temperature with an external probe connected
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 33

	D -   SWITCHING OFF
	Temporary switch-off
	Switching off for lengthy periods

	E -   CONTROLS
	F -    Light signals and faults
	To restore operation (deactivate alarms): Faults A 01-02-03
	Fault A04
	Fault A06
	Fault A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE


	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	pak jej nechte otevřený.

	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů) Závady A 01-02-03
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Nastavení termoregulace (Obr. 37-39)
	Volba vyrovnávací tepelné křivky
	b Součástky pod proudem
	TYP POŽADAVKU NA VYTÁPĚNÍ
	Kotel připojen k časovači (Jumper JP6 je vložen)

	4.7 Nastavení kotle
	b Součástky jsou pod proudem
	KALIBRACE PLYNOVÉHO VENTILU
	b Součástky jsou pod proudem
	tabulka 1
	b Konverzi smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta co nejdále.
	tabulka 4

	4.8 Konverze plynu (Obr. 45)
	- Pouze pro model 20 R.S.I. (Obr. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta


	5 -    MAINTENANCE
	b After standard and non-standard maintenance work, fill the
	User interface (fig. 48)
	Operating status indication (fig. 48)
	Alarm status indication (fig. 48)
	Display of active settings (fig. 48)
	Key lock function (fig. 48)
	Changing the operating mode (fig. 48-49)
	IMPORTANT (fig. 52)

	USER
	B - FOR YOUR SAFETY
	C - IGNITION
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Adjustment of the heating water temperature
	Adjusting heating water temperature with an external probe connected
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 33

	D -   SWITCHING OFF
	Temporary switch-off
	Switching off for lengthy periods

	E -   CONTROLS
	F -    Light signals and faults
	To restore operation (deactivate alarms): Faults A 01-02-03
	Fault A04
	Fault A06
	Fault A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE



	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	pak jej nechte otevřený.

	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů) Závady A 01-02-03
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Nastavení termoregulace (Obr. 37-39)
	Volba vyrovnávací tepelné křivky
	b Součástky pod proudem
	TYP POŽADAVKU NA VYTÁPĚNÍ
	Kotel připojen k časovači (Jumper JP6 je vložen)

	4.7 Nastavení kotle
	b Součástky jsou pod proudem
	KALIBRACE PLYNOVÉHO VENTILU
	b Součástky jsou pod proudem
	tabulka 1
	b Konverzi smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta
	tabulka 4

	4.8 Konverze plynu (Obr. 45)
	- Pouze pro model 20 R.S.I. (Obr. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta


	5 - ÚDRŽBA KOTLE
	b Po každé pravidelné i mimořádné údržbě, naplňte sifon.
	Uživatelské rozhraní (Obr. 48)
	Indikace provozního stavu (Obr. 48)
	Indikace chybových hlášení (Obr. 48)
	Zobrazení aktuálně platného nastavení (Obr. 48)
	Funkce zamknutí kláves (Obr. 48)
	Změna provozního režimu (Obr. 48-49)
	DŮLEŽITÉ (Obr. 52)

	UŽIVATELSKÝ MANUÁL
	B - PRO VAŠI BEZPEČNOST
	C - ZÁŽEH KOTLE
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	D - VYPÍNÁNÍ KOTLE
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období

	E -   KONTROLY
	F -    Světelná signalizace a závady
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů):
	Závady A 01-02-03
	Závada A04
	Závada A06
	Závada A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE



	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	pak jej nechte otevřený.

	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů) Závady A 01-02-03
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Nastavení termoregulace (Obr. 37-39)
	Volba vyrovnávací tepelné křivky
	b Součástky pod proudem
	TYP POŽADAVKU NA VYTÁPĚNÍ
	Kotel připojen k časovači (Jumper JP6 je vložen)

	4.7 Nastavení kotle
	b Součástky jsou pod proudem
	KALIBRACE PLYNOVÉHO VENTILU
	b Součástky jsou pod proudem
	tabulka 1
	b Konverzi smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta
	tabulka 4

	4.8 Konverze plynu (Obr. 45)
	- Pouze pro model 20 R.S.I. (Obr. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta


	5 - ÚDRŽBA KOTLE
	b Po každé pravidelné i mimořádné údržbě, naplňte sifon.
	Uživatelské rozhraní (Obr. 48)
	Indikace provozního stavu (Obr. 48)
	Indikace chybových hlášení (Obr. 48)
	Zobrazení aktuálně platného nastavení (Obr. 48)
	Funkce zamknutí kláves (Obr. 48)
	Změna provozního režimu (Obr. 48-49)
	DŮLEŽITÉ (Obr. 52)

	UŽIVATELSKÝ MANUÁL
	B - PRO VAŠI BEZPEČNOST
	C - ZÁŽEH KOTLE
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	D - VYPÍNÁNÍ KOTLE
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období

	E- KONTROLY
	F - Světelná signalizace a závady
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů): Závady A 01-02-03
	Závada A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem.

	TECHNICKÁ DATA
	Montáž tohoto výrobku je povolena pouze v destinacích, obsažených na datovém štítku, bez ohledu na to, do jakého jazyka byl manuál přeložen.

	TABULKA MULTIGAS
	(*) Režim vysoké teploty, znamená 60 C teplota na vstupu z vytápěcího okruhu a 80 C na výstupu do okruhu.
	POZNÁMKA



	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů):
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Setting the thermoregulation (fig. 37-38-39)
	Selecting the compensation curve
	b Live electrical parts.
	TYPE OF HEAT REQUEST
	Boiler connected to programmable timer (JUMPER JP6 inserted)

	4.7 Adjustments
	b Live electrical parts.
	GAS VALVE CALIBRATION
	b Live electrical parts.
	table 1
	b Conversion must be carried out by qualified personnel.
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as
	table 4

	4.8 Gas conversion (fig. 45)
	- 20 R.S.I. only (fig. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as


	5 -    MAINTENANCE
	b After standard and non-standard maintenance work, fill the
	User interface (fig. 48)
	Operating status indication (fig. 48)
	Alarm status indication (fig. 48)
	Display of active settings (fig. 48)
	Key lock function (fig. 48)
	Changing the operating mode (fig. 48-49)
	IMPORTANT (fig. 52)

	USER
	B - FOR YOUR SAFETY
	C - IGNITION
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Adjustment of the heating water temperature
	Adjusting heating water temperature with an external probe connected
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 33

	D -   SWITCHING OFF
	Temporary switch-off
	Switching off for lengthy periods

	E -   CONTROLS
	F -    Light signals and faults
	To restore operation (deactivate alarms): Faults A 01-02-03
	Fault A04
	Fault A06
	Fault A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE



	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	pak jej nechte otevřený.

	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů) Závady A 01-02-03
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Nastavení termoregulace (Obr. 37-39)
	Volba vyrovnávací tepelné křivky
	b Součástky pod proudem
	TYP POŽADAVKU NA VYTÁPĚNÍ
	Kotel připojen k časovači (Jumper JP6 je vložen)

	4.7 Nastavení kotle
	b Součástky jsou pod proudem
	KALIBRACE PLYNOVÉHO VENTILU
	b Součástky jsou pod proudem
	tabulka 1
	b Konverzi smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta
	tabulka 4

	4.8 Konverze plynu (Obr. 45)
	- Pouze pro model 20 R.S.I. (Obr. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b Sonda pro analýzu spalin, musí být zasunuta


	5 - ÚDRŽBA KOTLE
	b Po každé pravidelné i mimořádné údržbě, naplňte sifon.
	Uživatelské rozhraní (Obr. 48)
	Indikace provozního stavu (Obr. 48)
	Indikace chybových hlášení (Obr. 48)
	Zobrazení aktuálně platného nastavení (Obr. 48)
	Funkce zamknutí kláves (Obr. 48)
	Změna provozního režimu (Obr. 48-49)
	DŮLEŽITÉ (Obr. 52)

	UŽIVATELSKÝ MANUÁL
	B - PRO VAŠI BEZPEČNOST
	C - ZÁŽEH KOTLE
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	D - VYPÍNÁNÍ KOTLE
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období

	E -   KONTROLY
	F -    Světelná signalizace a závady
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů):
	Závady A 01-02-03
	Závada A04
	Závada A06
	Závada A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE



	
	3.7 Elektrické rozvody
	Pro zemnění elektrického zařízení nelze použít ani vodní ani plynové potrubí.
	Při výměně napájecího kabelu, použijte kabel HAR H05V2V2-F, 3 x
	KONFIGURACE ODSÁVÁNÍ (Obr. 11)
	"NUCENĚ OTEVŘENÁ" INSTALACE (TYPU B23P/B53P)
	"UTĚSNĚNÁ" MONTÁŽ (TYP C)
	Soustředné výdechy (Ø 60-100) (Obr. 13)
	Soustředné komíny (Ø 80-125) (Obr. 14)
	Dvojité potrubí (Ø 80 mm) (Obr. 15)
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 25 C.S.I.
	Tabulka běžných konfigurací potrubí (*)
	Kompenzační tabulka pro Mynute Green E 30 C.S.I. - R.S.I.
	Kompenzační tabulka pro kotel Mynute Green E 20 R.S.I.
	POZNÁMKA

	3.9  Napouštění systému topení (Obr. 18-19)
	3.10 Vypouštění vytápěcího systému (Obr. 18-19)
	3.11 Vypouštění okruhu užitkové teplé vody (pouze modely C.S.I.)
	4 - ZÁŽEH A PROVOZ KOTLE
	4.1 Předběžná kontrola
	4.2 Zážeh kotle
	b Součástky pod proudem
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Nastavení teploty pro okruh topení
	Nastavení teploty vytápěcího okruhu, je-li zapojeno venkovní čidlo
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:

	4.4 Závady
	Systém automatické úpravy okolní teploty (S.A.R.A.) (A - Obr. 33)

	4.3 Vypínání kotle
	Vypínání kotle na krátkou dobu
	Vypínání na delší časová období
	Pro obnovu normálního provozu (reset alarmů):
	Chyba A04
	Závada A06
	Závady A07 - A08
	Závada A09
	Závada A09
	b Součástky jsou pod proudem

	4.5 Konfigurace kotle
	JUMPER JP7 (Obr. 36):
	Jumper není vložen - standardní montáž
	Jumper vložen - podlahové topení

	4.6 Setting the thermoregulation (fig. 37-38-39)
	Selecting the compensation curve
	b Live electrical parts.
	TYPE OF HEAT REQUEST
	Boiler connected to programmable timer (JUMPER JP6 inserted)

	4.7 Adjustments
	b Live electrical parts.
	GAS VALVE CALIBRATION
	b Live electrical parts.
	table 1
	b Conversion must be carried out by qualified personnel.
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as
	table 4

	4.8 Gas conversion (fig. 45)
	- 20 R.S.I. only (fig. 45a):
	Mynute Green R.S.I. E:
	b The flue gas analysis brobe must be fully inserted as far as


	5 -    MAINTENANCE
	b After standard and non-standard maintenance work, fill the
	User interface (fig. 48)
	Operating status indication (fig. 48)
	Alarm status indication (fig. 48)
	Display of active settings (fig. 48)
	Key lock function (fig. 48)
	Changing the operating mode (fig. 48-49)
	IMPORTANT (fig. 52)

	USER
	B - FOR YOUR SAFETY
	C - IGNITION
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Adjustment of the heating water temperature
	Adjusting heating water temperature with an external probe connected
	Mynute Green C.S.I. E:
	Mynute Green R.S.I. E:
	Environment Automatic Adjustment System Function (S.A.R.A.) fig. 33

	D -   SWITCHING OFF
	Temporary switch-off
	Switching off for lengthy periods

	E -   CONTROLS
	F -    Light signals and faults
	To restore operation (deactivate alarms): Faults A 01-02-03
	Fault A04
	Fault A06
	Fault A07 - A08
	Fault A09
	Fault A09
	b Live electrical parts.

	TECHNICAL DATA
	The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

	MULTIGAS TABLE
	(*) High-temperature regime means 60  C return temperature at heater inlet and 80  C feed temperature at heater outlet.
	NOTE








