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Vážený zákazníku,
Jsme rádi, že jste se rozhodl pro spot ebi zn. KARMA plynový pr tokový oh íva .
Spole nost Karma, založená v roce 1910, je nejstarší eskou firmou vyráb jící plynové
spot ebi e pro domácnost. Dlouholetá tradice a zkušenosti jsou zárukou vysoké kvality a
spolehlivosti všech našich výrobk .
Trvalý dialog s uživateli, d sledná orientace na pot eby zákazníka a pr b žná inovace
výrobk pomáhají držet elní pozici v tomto oboru. Na všech stupních innosti – od
technického vývoje p es materiálové hospodá ství a výrobu až po služby zákazník m – je ve
spole nosti Karma, a.s. zaveden systém ízení kvality dle ISO 9001. Ten je zárukou, že
maximální kvalita se stala bezpodmíne nou samoz ejmostí.
Plynové pr tokové oh íva e jsou vyrobeny z ekologicky nezávadných materiál
provoz spl uje všechny ekologické požadavky.

a jejich

V íme, že náš výrobek Vám bude spolehliv sloužit. Za p ípadné nám ty a p ipomínky vám
budeme velmi vd ní.
Bezpe nostní opat ení
Ucítíte-li plyn:
•

Nezapínejte žádné elektrické spína e;

•

Nepoužívejte v místnosti telefon;

•

Uzav ete hlavní ventil na p ívodu plynu;

•

Otev ete okna, aby se zlepšila cirkulace vzduchu;

•

Okamžit
zavolejte
spole nosti.

•

V blízkosti spot ebi e neskladujte ani nepoužívejte ho lavé kapaliny nebo materiály.

oprávn ného

technika

nebo

zástupce

místní

plynárenské

Instalaci a údržbu m že provád t pouze pov ený pracovník.
Pravidelná údržba se doporu uje pro zajišt ní správné a bezpe né funkce.
Je-li plynový spot ebi instalován v místnosti, kde m že teplota klesnout pod 0 °C,
ponechejte zapalovací plamínek ho et. Jestliže teplota klesne pod -10 °C, vypn te spot ebi
a vypus te z n j vodu. Když spot ebi op t zapnete po ur itém období s teplotami pod
bodem mrazu, zkontrolujte pr tok horké vody. M že být zamrzlá. Vyskytnou-li se problémy,
okamžit zavolejte oprávn ného technika.
Instalatér by m l vysv tlit zákazníkovi, jak spot ebi funguje a jakým zp sobem se má
provozovat. Zákazník musí obdržet kopii t chto instrukcí.
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Hlavní charakteristiky a technická data

1.1 Hlavní charakteristiky
Tato ada plynových pr tokových oh íva

vody je vybavena:

- piezoelektrickým zapalovacím systémem;
- termoelektrickým bezpe nostním za ízením pro hlídání plamene;
- ochranou tepleného vým níku p ed p eh átím;
- bezpe nostním za ízením spalin.
Krom toho jsou spot ebi e vybaveny:
- polyamidovým vodním ventilem;
- tepleným vým níkem neobsahujícím olovo nebo cín;
- automatickým regula ním za ízením pr toku vody, které stabilizuje pr tok b hem výkyv
tlaku v síti;
- plynový ventil s nastavitelným výkonem pomocí posuvné regulace.
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1.2 P íslušenství pro instalaci
- Hmoždinky a háky.
1.3 Rozm ry (v mm)

Obr. 2
1. P ední kryt

8. Teplený vým ník

2. Poloha montážních otvor zadního panelu

9. Zadní panel

3. Pozorovací okénko

10. Sestava plynového ventilu

4. Posuvná regulace výkonu

11. Voli teploty

5. Vstup plynu

12. Sestava vodního ventilu

6. P ipojení kou ovodu

13. Piezoelektrické zapalování

7. Komín se stabiliza ní klapkou
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1.4 Technická data
Jmenovité hodnoty spot ebi e
Využitelný výkon
Tepelný p íkon
Minimální vstupní tlak plynu
Zemní plyn
LPG
Spot eba plynu
3
Zemní plyn
(Hi = 9,5 kWh/m )
LPG
(Hi = 12,8 kWh/kg)
Voda
Maximální vstupní tlak vody
Voli pr toku vody vlevo
Pr tok vody
Zvýšení teploty
Minimální pracovní tlak
Voli pr toku vody vpravo
Pr tok vody
Zvýšení teploty
Minimální pracovní tlak
Spaliny
Požadovaný tah
Spalinové zatížení
Teplota spalin

kW
kW

22,6
26,0

mbar
mbar

20
30

m /h
kg/h

3

2,9
2,2

bar

12

l
°C
bar

13
25
0,6

l
°C
bar

7
55
0,2

mbar
g/s
°C

0,015
17
170

1.5 Schéma

14.Trubka zapalovacího plynu
17.Velký talí ový ventil
18.Malý talí ový ventil
20.Hlavní plynový ventil
22.Tla ítko zapalovacího plynu
23.Posuvná regulace plynu
24.Piezoelektrický zapalova
25.Filtr
28.Trubka horké vody (výstup)
29.Trubka studené vody (vstup)
30.Výstup horké vody
31.Volumetrický regulátor vody
32.Voli teploty
35.Trubka vstupu plynu
36.Proplachovací šroub
37.M ící bod
38.Membrána
39.Venturiho trubice
40.Ventil pomalého zapalování
41.Elektromagnetický ventil
42.Plynový filtr
43.Ventil zapalovacího plynu
44.Filtr zapalovacího plynu
46.Nastavovací šroub
47.M ící bod
49.Injektorová tryska
50.Hlavní ho ák
51.Jiskrová elektroda
52.Termo lánek
53.Zapalovací ho ák
55.Teplený vým ník
99.Za ízení regulace spalin
11.Šrouby
119.Omezova teploty

Obr. 3
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2.

Požadavky na instalaci

P ed instalací oh íva e vody kontaktujte vaší místní plynárenskou spole nost. Instalaci,
p ipojení plynu a kou ovodu a uvedení do provozu m že provést pouze kvalifikovaný
instalatér schválený výše uvedenou plynárenskou spole ností. Je t eba dodržovat veškeré
místní vodárenské a stavební p edpisy.
2.1 Umíst ní
Spot ebi musí být instalován v nezamrzající dob e v trané místnosti a musí být p ipojen na
komín.
Aby se p edešlo korozi, nesmí vzduch dodávaný pro spalování obsahovat agresívní
slou eniny, jako jsou halogenované uhlovodíky (chlorované, fluorované, atd.). Ty mohou být
p ítomny v rozpoušt dlech, barvách, lepidlech a v ad domácích istících prost edk .
Krom kou ovodu nep esahuje povrchová teplota 85 °C - nejsou tudíž zapot ebí žádná
speciální opat ení. Plynový spot ebi musí být instalován podle Obr. 3.
2.2 Instalace spot ebi e
Vytáhn te voli teploty a vyšroubujte nátrubek. Vytáhn te spodek krytu dop edu a pak ho
zdvihn te nahoru, ímž ho vyjmete ze zadního panelu. Spot ebi zav šte vertikáln na ze
za použití dodaných hmoždinek a hák . Nikdy nestavte spot ebi na jeho vodní nebo
plynové spoje.

Minimum
A 10 cm
B 40 cm
C 30 cm

Obr. 4
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2.3 P ipojení vody
P ed instalací vašeho plynového spot ebi e se doporu uje propláchnout všechny vodní
trubky, vyplavit z nich písek a další ástice, které by mohly pozd ji ovlivnit výkonnost
oh íva e vody.
Identifikujte a ozna te trubky teplé a studené vody, aby se p edešlo nesprávnému p ipojení.
P ipojte vodní trubky k vodnímu ventilu použitím správných fitink (dodávaných s n kterými
modely). Aby se p edešlo možným problém m v d sledku náhlé ztráty tlaku vody,
doporu uje se instalovat na trubce studené vody zp tný ventil.
2.4 P ipojení plynu
P esv d te se, zda je váš model oh íva e vody kompatibilní s druhem dodávaného plynu.
Zkontrolujte tlak dodávaného plynu - viz hodnoty v kapitole 1.5 "Technická data".
2.5 P ipojení kou ovodu
Všechny oh íva e vody musejí být p ipojeny ke kou ovodu dostate ného pr ezu, který je
t eba dob e ut snit.
Kou ovod m že být vyroben z pozinkovaného, hliníkového nebo nerezového plechu.
Instalace musí být provedena v souladu s minimálními rozm ry uvedenými na Obr. 4.
2.6 Instalace
Otev ete hlavní odpojovací vodní a plynový ventil a zkontrolujte t snost všech spoj .
3.

Provoz a údržba

3.1 Provoz oh íva e vody
Spot ebi je vybaven piezoelektrickým zapalováním, kterým se snadno zapálí zapalovací
ho ák.
Za n te tím, že posunete posuvnou regulaci výkonu z polohy vypnuto do polohy zapálení
(viz Obr. 8).
Stiskn te knoflík posuvné regulace a následn stiskn te piezoelektrické tla ítko; 10 vte in po
zapálení uvoln te knoflík posuvné regulace; jestliže zapalovací plamínek nez stane
zapálený, opakujte tento postup.
Zapálení nemusí být úsp šné v d sledku p ítomnosti vzduchu uvnit p ívodní plynové trubky,
zejména po dlouhém období ne innosti. V takovém p ípad podržte knoflík posuvné
regulace pln stla en dokud nebude plynová trubka dokonale profouknuta.
Po úsp šném zapálení posu te posuvnou regulaci doprava a zvolte polohu podle vašich
požadavk na výkon. ím dále vpravo posunete posuvnou regulaci, tím vyšší bude výkon a
v d sledku toho vyšší spot eba plynu.
Maximální výkon se získá, když je posuvná regulace zcela vpravo.
Pro optimalizaci spot eby energie se i te polohu posuvné regulace tak, aby byl získán
minimální požadovaný výkon.
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Po vykonání t chto krok bude zapalování hlavního ho áku probíhat automaticky, kdykoli
oto íte kohoutkem teplé vody, nebo zapalovací ho ák je stále zapálený.
Jestliže chcete vypnout oh íva vody, posu te posuvnou regulaci úpln doleva. Po n kolika
vte inách zapalovací plamínek zhasne.
3.2 Regulace teploty vody
Voli teploty umož uje nastavit pr tok vody / teplotu vody podle pot eby. Otá ením ve sm ru
hodinových ru i ek se snižuje pr tok a zvyšuje teplota; otá ení proti sm ru hodinových
ru i ek má opa ný efekt.
Snížením teploty vody na minimum se snižuje možnost tvorby vodního kamene v tepleném
vým níku.
3.3 Údržba
Údržbu m že provád t pouze kvalifikovaný instalatér. Doporu uje se, aby spot ebi
podroben celkovému servisu jednou za dva roky.

byl

Teplený vým ník, hlavní ho ák, zapalovací ho ák a filtr vodního ventilu musejí být d kladn
vy išt ny.
V p ípad pot eby je t eba z tepleného vým níku a p ipojovacích trubek odstranit vodní
kámen a následn musí být prov ena t snost vodního a plynového ventilu. Je t eba provést
kompletní kontrolu všech funkcí spot ebi e.
Je-li t eba vym nit n které díly, použijte pouze originální náhradní díly dodané výrobcem.
3.4 Nastavení spot ebi e
P esv d te se, zda druh plynu specifikovaný na výrobním štítku je stejný jako plyn dodávaný
plynárenskou spole ností. Jestliže nejsou stejné, musí být spot ebi p íslušn nastaven.
Zemní plyn
Spot ebi e na zemní plyn byly nastaveny ve výrobním závod podle Wobbeho indexu 15
3
kWh/m a 20 mbar p ipojovací tlak a jsou ut sn ny (zaplombovány).
Jestliže pot ebujete p estavit nastavení plynu u vašeho spot ebi e na zemní plyn, postupujte
podle následujících krok :
Nastavení jmenovitého p íkonu
1. Povolte t snící šroub A a p ipojte manometr s U trubicí. Otev ete hlavní plynový kohout.
2. Spus te spot ebi podle návodu k použití. Posu te posuvnou regulaci výkonu zcela
doprava (maximální výkon).
3. Sejm te t snící kryt z tlakového regulátoru E (Obr. 7). Prove te nastavení podle pot eby
k získání tlaku v ho áku.
4. Uzav ete hlavní plynový kohout, odpojte manometr s U trubicí a utáhn te t snící šroub E.
5. Povolte t snící šroub A, p ipojte manometr.
6. Otev ete hlavní plynový kohout a spus te spot ebi .
7. Zkontrolujte požadovaný hydrodynamický vstupní tlak (18 - 25 mbar). Spot ebi
neprovozujte p i vstupním tlaku plynu nižším než 15 mbar.
8. Uzav ete hlavní plynový kohout. Odpojte manometr s U trubicí a utáhn te t snící šroub A.
9. Zkontrolujte možný únik plynu.
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Obr. 5
Nastavení minimálního pr toku plynu
- Otev ete hlavní plynový ventil.
- Spus te spot ebi s posuvnou regulací výkonu v poloze minimálního výkonu.
- Nastavte pr tok plynu pomocí šroubu B. Výška plamene by m la být polovi ní než
maximální výška plamene (p i maximálním výkonu).

Obr.6

Obr. 7
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3.5

P em na na odlišný druh plynu

Ze zemního plynu na LPG
Souprava pro p em nu na nový druh plynu musí být objednána od výrobce nebo dealera. P i
zm n spot ebi e na nový druh plynu se i te instrukcemi pro uživatele dodanými se
souprava pro p em nu.
Údržba
Poté, co byl spot ebi používán asi jeden rok, je t eba ho zkontrolovat, pe liv vy istit
a podle pot eby odstranit vodní kámen.
Servis m že provád t pouze oprávn ná osoba. P ed provád ním jakýchkoli údržbových
prací je t eba uzav ít hlavní kohouty plynu a studené vody.
T leso tepleného vým níku
Vy ist te spalinovou stranu bloku tepleného vým níku. Zkontrolujte t leso tepleného
vým níku a p ipojovací trubky z hlediska p ítomnosti vodního kamene a podle pot eby jej
odstra te pomocí zna kového odstra ova e vodního kamene podle instrukcí výrobce.
P i zp tné montáži použijte nová t sn ní.

Ho ák
Vyšroubujte ho ák a vy ist te podle pot eby v mýdlovém roztoku.

Zapalovací ho ák
Plamínek musí oh ívat termo lánek (Obr. 3). Je-li plamínek p íliš malý, vy ist te zapalovací
ho ák.
Vodní ventil
- Uzav ete hlavní kohouty plynu a studené vody.
- Vymontujte vodní ventil.
- Sejm te kryt vodního ventilu, vy ist te t leso ventilu a kryt.
- Zkontrolujte a vym

te vodní sítko.

- Namontujte vodní ventil.
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3.6 Zjiš ování závad
Následující tabulka shrnuje n které b žné závady a jejich odstra ování.
Závada
P í ina
Plamínek nez stává zapálený. Ucpaný zapalovací
K zapálení plamínku je t eba
ho ák
n kolika pokus .
Žlutý zapalovací plamínek.
Zapalovací plamínek zhasne,
když se otev e kohoutek vody
nebo když je spot ebi
používán.

ešení
Vy ist te zapalovací ho ák.*

Nedostate ný tlak plynu. Zkontrolujte, zda vstupní
regulátor (LPG) je správného typu
a že je pln funk ní. Podle
pot eby vym te.*
Aktivovaný omezova
teploty.

Po 10 minutách znovu zapalte
plamínek spot ebi e. Jestliže se
problém opakuje, kontaktujte
odborného instalatéra nebo
místní plynárenskou spole nost.

Aktivované za ízení
bezpe nosti spalin
(pouze u model S..9.).

Vyv trejte místnost a po 10
minutách znovu zapalte plamínek
spot ebi e. Jestliže se problém
opakuje, kontaktujte odborného
instalatéra nebo místní
plynárenskou spole nost.

Nízký plamen ho áku, voda se
neoh ívá.

Zkontrolujte, zda bomba s plynem
zamrzá p i používání. Jestliže
ano, umíst te ji na teplejší místo
(pouze LPG).

Nedostate ná teplota vody.

Zkontrolujte polohu voli e teploty
vody. Se i te podle vašich
požadavk na výkon (viz 3.2).

Nedostate ný pr tok vody.

Nedostate ný tlak vody. Zkontrolujte a se i te.
Zanesené kohoutky
nebo pákové baterie.

Zkontrolujte a vy ist te.

Zacpaný vodní ventil.

Vy ist te filtr.*

Zanesený teplený
Vy ist te a odstra te vodní
vým ník (vodní kámen). kámen.
* Problém smí ešit pouze oprávn ný odborník.
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3.7.Provozní p íru ka – Rychlý p ehled
Otev ete všechny vodní a plynové ventil
2. Po n kolika vte inách
stiskn te piezoelektrický
zapalova

Zapálení : 1. Stiskn te knoflík
posuvné regulace a
držte ho stla ený

3. Po p ibližn 10
s uvoln te knoflík
posuvné regulace

4. Jestliže plamínek nez stává zapálený, opakujte tyto kroky.

Posu te posuvnou regulaci výkonu
zcela doprava na maximální výkon.

Regulace výkonu:

Výkon roste

Výkon klesá

Regulace teploty:
Oto te doleva

Oto te doprava
Pr tok vody klesá,
Teplota se zvyšuje

Pr tok roste, teplota
se snižuje.

Vypnutí :

Posu te posuvnou regulaci výkonu zcela doprava.

Obr.8
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Zp sob využití nebo zneškod ování obal a nespot ebovaných ástí výrobk
Po vybalení spot ebi e zhodnotitelný obal odevzdejte do sb rných míst k tomu ur ených. Po
skon ení životnosti spot ebi e nespot ebované ásti odevzdejte do sb rných míst k tomu
ur ených jako net íd ný odpad.

V p ípad jakékoliv závady na Vašem spot ebi i obracejte se prosím na servisního technika.
Technicko poradenská služba firmy Karma a.s.
Denn Po – pá od 7.00 –15.00
nebo
od 16.00 –20.00
So-Ne

od 7.00-18.00

tel.: 321610554
321610551
.tel: 606607174
.tel: 606607174
16

