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Dôležité upozornenie!
Je vo vašom vlastnom záujme, aby sme vedeli, že máte kotol ATAG. 
Vyplňte, prosím, celý záručný list a odošlite nám ho. Potom môžeme 
byť plne k vašim službám.
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Tieto prevádzkové pokyny opisujú fungovanie a 
prevádzku kotlov ATAG Q. Táto príručka je pre 
koncového používateľa. Na účely inštalácie a 
servisu existuje pre inštalátéra osobitný návod na 
ištaláciu a servis.
Pred prevádzkovaním kotla si prečítajte celú túto 
príručku. V prípade pochybností alebo porúch 
kontaktujte vášho inštalatéra. 
Spoločnosť ATAG si vyhradzuje právo meniť 
špecifikácie a rozmery bez predchádzajúceho 
upozornenia. 
Práca na kotle musí byť vykonaná odborne 
spôsobilou osobou s použitím správne 
vykalibrovaných prístrojov s platnými certifikátmi 
o skúškach.

Pri výmene dielov používajte len servisné diely 
ATAG.

Kontaktné údaje spoločnosti ATAG sa nachádzajú 
na zadnej strane tejto príručky.

Úvod
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Prácu na systéme ÚK smie vykonávať len 
kvalifikovaný pracovník s vykalibrovaným 
zariadením. Pri výmene dielov môžu byť použité 
len servisné diely ATAG. 

Ak ucítite plyn:

- Žiadny otvorený oheň! Zákaz fajčiť!
- Nezapínajte ani nevypínajte svetlá, ani 

nepoužívajte žiadne iné elektrické spínače.
- Nepoužívajte telefón
- Uzavrite prívod plynu
- Otvorte okná a dvere 
- Upozornite obyvateľov, aby opustili budovu  
- Keď budete mimo budovy, zavolajte 

plynárenskú firmu alebo inštalatéra

Ochrana pred koróziou

Nepoužívajte spreje, čistiace prostriedky 
obsahujúce chlór, rozpúšťadlá, farby atď. v 
blízkosti zariadenia alebo jeho prívodu vzduchu. 
Tieto látky majú nepriaznivý vplyv na zariadenie 
a môžu viesť ku korózii, ktorá môže spôsobiť 
poruchy.

Kontrola vykurovacej vody

Pravidelne kontrolujte tlak vody v systéme kúrenia
Na plnenie systému ÚK používajte vždy pitnú 
vodu. 
Pridávanie chemických činidiel ako sú inhibítory 
zamrznutia a korózie musí pridávať len váš 
inštalatér. 
V prípade pochybností sa obráťte na vášho 
inštalatéra alebo na spoločnosť ATAG (Pozrite si 
kontaktné údaje na strane 16).

Bezpečnosť
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Kotol ATAG Q je uzavretý, kondenzačný a 
modulujúci kotol ústredného kúrenia vybavený 
integrovaným ohrevom teplej úžitkovej vody.

Kotol je vybavený kompaktným tepelným 
výmenníkom z nehrdzavejúcej ocele s hladkým 
potrubím. Ide o dobre premyslený princíp 
využívajúci odolné materiály.
Kotol spaľuje plyn na výrobu tepla. Teplo sa 
odovzdáva v tepelnom výmenníku vode v 
systéme ústredného kúrenia.  Pri ochladzovaní 
sa tvorí kondenzát zo spalín. Výsledkom je vysoká 
účinnosť. Kondenzát, ktorý nemá žiadny účinok 
na tepelný výmenník a funkciu kotla, sa odvádza 
cez vnútorný sifón.

Kotol je vybavený inteligentným systémom 
ovládania (CMS – Control Management System). 
Kotol predvída dopyt po teple zo strany systému 
ústredného kúrenia alebo rozvodov teplej úžitkovej 
vody.  

Keď je ku kotlu pripojený vonkajší snímač, kotol 
funguje podľa ekvitermickej krivky. To znamená, 
že ovládanie kotla meria vonkajšiu teplotu a 
teplotu v okruhu. Pomocou uvedených údajov 
kotol vypočíta optimálnu teplotu v okruhu pre daný 
systém.

Opis kotla

Uzavretý kotol
Kotol získava vzduch 
na spaľovanie zvonku a 
následne vypúšťa spaliny 
von.

Kondenzácia
Teplo sa získava zo spalín. 
Voda kondenzuje na 
výmenníku tepla.

Modulácia
Silnejšie alebo slabšie 
spaľovanie podľa dopytu 
po teple.

Nehrdzavejúca oceľ
Mimoriadne pevný typ 
ocele, ktorý si dlhodobo 
udrží kvalitu. Nehrdzavie 
ani neoxiduje na rozdiel od 
iných kompozitných mate-
riálov, akým je napríklad 
hliník.
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Kotol má veľmi vysokú účinnosť a straty pri prúdení 
tepla a v pohotovostnom režime sú veľmi nízke. 
Emisie škodlivých látok sú oveľa nižšie ako určujú 
normy.

Keď je kotol pripojený k ATAG BrainQ, je  
z neho možné získať množstvo informácií. Viac 
informácií o termostatoch ATAG je uvedené v 
samostatných príručkách si prosím pozrite v 
používateľských príručkách.

Na ľavej strane kotla sú malé dvierka. Cez 
priehľadnú časť môžete vidieť na displeji stav 
kotla. Po otvorení dvierok nájdete funkčné tlačidlá. 
Na pravej strane dvierok nájdete v obale kartu 
s pokynmi, na ktorej sú vysvetlené hlásenia na 
displeji a funkčné tlačidlá. Hlásenia a tlačidlá sú 
opísané aj na nasledujúcich stranách.

ATAG BrainQ
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 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie ústredného kúrenia .  
Keď je zapnuté, kontrolka svieti. 

 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie teplej úžitkovej vody
Keď je teplá voda zapnutá, kontrolka svieti.  

 
 Tlačidlo na zapnutie/vypnutie programu čerpadla 

Stály chod áno/nie
 Keď je zapnuté, kontrolka svieti.  

 Vo väčšine situácií je možné nechať čerpadlo v 
polohe „off“ (vypnuté).

 
 Počas silných mrazov je možné (v prípade, že nie je pripojený 

vonkajší snímač) vybrať si manuálne, či sa obehové čerpadlo 
nechá bežať nepretržite, aby sa znížilo riziko zamrznutia 
potrubia (garáž, podkrovie alebo iné chladné priestory/
miestnosti), ktoré sú citlivé na mráz.

Vysvetlenie k funkčným tlačidlám a displeju

Ovládací panel je vybavený tlačidlom vynulovania. 
V prípade výskytu chyby sa zobrazí blikajúce 
písmeno E (Error = porucha) spolu s číselným 
kódom a kotol sa vypne.  Môžete sa pokúsiť 
o opätovné zapnutie kotla pomocou tlačidla 
vynulovania. Ak sa chybové hlásenie stále 
opakuje, kontaktujte vášho inštalatéra.

Tlačidlo vynulovania

Ústredné kúrenie
zapnuté/ vypnuté

Teplá úžitková voda 
zapnutá / vypnutá

Program čerpadla
zapnuté/ vypnuté

Tlačidlo vynulovania
Odblokovanie kotla

Displej

Tlačidlo režimu
Výber kapitol 
(Uložiť)

Tlačidlo krokov Step
Rolovanie

Kontrolky

Keď je čerpadlo prepnuté na 
stály chod, môže v letnom 
období dôjsť k neželanému 
prehriatiu systému ústred-
ného kúrenia.
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Displej kotla  
Displej kotla umožňuje dva spôsoby zobrazenia.

Prehľadné zobrazenie (Good)
V tomto zobrazení sa na displeji ukáže len to, čo 
je nevyhnutné. Za normálnych okolností sa na 
displeji ukazuje stav Good (dobrý).  V prípade 
zistenia chyby sa kotol zablokuje. Tento stav je 
signalizovaný striedavým zobrazovaním Good 
a E (porucha) alebo BL (zablokovanie) spolu s 
číselným kódom. Ďalšie informácie nájdete na 
strane 13 „Poruchy, údržba a záruka“ .

Zobrazenie technických údajov
V tomto zobrazení sa na displeji ukáže, v ktorom 
prevádzkovom stave kotol pracuje.  Zobrazovanie 
technických údajov sa strieda s tlakom vody. Prvé 
číslo v zobrazení technických údajov signalizuje 
stav, v ktorom kotol pracuje, tretie a štvrté čísla 
signalizujú teplotu vody v kotle.  Napríklad v 
zobrazenom údaji P 1.9 znamená písmeno P 
tlak vody. Tretie a štvrté číslo uvádzajú tlak vody 
v baroch.
Ak je zistená chyba, zobrazí sa rovnaký údaj 
opísaný v časti o prehľadnom zobrazení.

Voľba technického alebo prehľadného zobrazenia.

- Stlačte tlačidlo Step (krok) na 5 sekúnd.
 Displej sa prepne z prehľadného zobrazenia na 

zobrazenie technických údajov alebo opačne.
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Tlak vody v systéme ústredného kúrenia

Systém ÚK bude optimálne fungovať s tlakom 
vody v rozsahu od 1,5 do 1,7 bar. 

Ak tlak vody klesne pod 1 bar, na displeji sa 
objaví FILL (doplniť). Počas tohto hlásenia bude 
kotol fungovať pri zníženom výkone. Po doplnení 
systému tesne nad úroveň 1,5 bar hlásenie FILL 
(doplniť) zmizne a kotol bude znovu fungovať 
normálne.

Ak tlak vody klesne pod 0,7 bar, na displeji sa 
objaví blikajúci text FILL (doplniť). 

Kotol sa vypne a znovu bude fungovať normálne 
po doplnení systému na úroveň tesne nad 1,5 bar. 

Ak chcete dať na displeji zobraziť tlak vody v 
prehľadnom zobrazení:
- Stlačte jedenkrát krátko tlačidlo Step.
 Zobrazí sa tlak vody. 

Stlačte krátko tlačidlo Step a vrátite sa do 
prehľadného zobrazenia (Good). 

Hlásenie „Tlak vody je 
príliš nízky“ na vašom 
termostate ATAG.
Na displeji ATAG Brain 
Q ako aj ATAG Smart je 
možné zobraziť tlak vody. 
Ďalšie informácie nájdete 
v príslušnej používateľskej 
príručke.
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Dopĺňanie systému ústredného kúrenia

Systém ústredného kúrenia musí byť naplnený pitnou vodou. Naplnenie alebo 
dopĺňanie systému ÚK použite plniacu slučku podľa nasledujúceho postupu:

(V prípade pochybností kontaktujte vášho predajcu)

1. Všetky funkcie sú vypnuté (kúrenie, TÚV a čerpadlo);

2 Stlačte krátko tlačidlo STEP (krok): P x.x = tlak vody v bar;

3 Pomaly otvorte plniacu slučku (údaj na displeji stúpa);

4 Pomaly naplňte systém na tlak 1,5 až 1,7 bar;

5 Na displeji sa ukáže STOP;

6 Zatvorte plniacu slučku;

7 Odvzdušnite celý systém ÚK, začnite od najnižšie položeného bodu;

8 Skontrolujte tlak vody a v prípade potreby doplňte vodu; 

9 Zatvorte plniacu slučku;

10 Zapnite požadované funkcie (kúrenie , TÚV   a/alebo čerpadlo  ;

11 Ak sa na displeji zobrazí A xx, čakajte 17 minút;

12 Skontrolujte tlak vody a v prípade potreby doplňte vodu na tlak 1,5 až 1,7 

bar

13 Zatvorte plniacu slučku;

14 Stlačte tlačidlo STEP;

15 Uistite sa, či je uzavretá plniaca slučka.

Po ukončení automatického odvzdušňovacieho programu (A xx) sa kotol 
vráti do prehľadného zobrazenia (Good/dobrý stav) alebo do zobrazenia 
technických údajov.
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Pri odstávke (prázdniny a pod.): 
Nastavte termostat na režim pracovného pokoja 
(prázdnin). Pozrite si používateľskú príručku k 
termostatu. Ohrev teplej úžitkovej vody je možné 
vypnúť pomocou tlačidla programu  na 
ovládacom paneli.

Reštart ústredného kúrenia: 
Vypnite tri tlačidlá programov , ,  ak sú 
zapnuté. Vypnite elektrické napájanie.  Keď je 
kotol vypustený, musíte vziať na vedomie, že časť 
vykurovacej vody zostane v kotle. Ubezpečte sa, 
že zvyšná vykurovacia voda nemôže v prípade 
mrazivého počasia zamrznúť.

 Kotol nebude fungovať hneď. Po stlačení jedného z troch tlačidiel programov sa 
spustí automatický odvzdušňovací program trvajúci asi 17 minút. Na displeji sa  

 ukáže písmeno A, čo znamená automatický odvzdušňovací program a 
číslo vpravo uvádza aktuálnu teplotu vody v kotle 

Kontrolujte pravidelne tlak vody a v prípade potreby doplňte systém ÚK. 
Prevádzkový tlak systému ÚK by mal byť v rozsahu od 1,5 do 1,7 bar.
 

 Môže chvíľu trvať, kým z naplneného systému ÚK zmizne všetok vzduch. Najmä 
počas prvého týždňa bude možné počuť zvuky signalizujúce prítomnosť vzduchu. 
Automatický odvzdušňovací ventil v kotle nechá takýto vzduch uniknúť, čo 
znamená, že tlak vody počas tohto obdobia poklesne a bude nutné doplniť vodu 
na úpravu tlaku v systéme ÚK.

Vypnutie kotla

Obdobie pracovného 
pokoja
Izbový termostat ATAG 
BrainQ je vybavený 
režimom pre odstávku 
kotla (prázdniny, 
sviatky...). Obdobie 
pracovného pokoja je 
možné nastaviť priamo 
na termostate. Ústredné 
kúrenie a dodávka TÚV 
budú počas príslušného 
obdobia vypnuté. Existuje 
aj možnosť, že bude 
vypnuté len ústredné 
kúrenie. Pri všetkých 
týchto možnostiach je 
zapnutý systém ochrany 
pred zamrznutím.
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Chyby, údržba a záruka

V prípade zistenia chyby sa kotol zablokuje. Tento 
stav je signalizovaný striedavým zobrazovaním 
Good a E (porucha) alebo BL (zablokovanie) 
spolu s číselným kódom.
Môžete sa pokúsiť o vynulovanie kotla tak, že 
jedenkrát stlačíte tlačidlo Reset. Ak problém 
pretrváva, kontaktujte prosím vášho inštalatéra a 
oznámte mu chybu spolu s číselným kódom.

Ak objavíte netesnosť kotla, kontaktujte vášho 
inštalatéra.

Údržba

Uzavrite zmluvu o údržbe s vašim inštalatérom, 
aby ste mohli dávať váš systém ÚK pravidelne 
skontrolovať a nastaviť.

Kryt kotla obsahuje plastové diely, ktoré sa 
dajú čistiť bežným (neagresívnym) čistiacim 
prostriedkom.

Záruka

Záručné podmienky nájdete v Záručnom liste, 
ktorý je dodaný spolu s kotlom.
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Nastavenia
Kotol má množstvo možných nastavení: 
Odporúčame vám kontaktovať vášho inštalatéra 
ohľadom úpravy požadovaných nastavení.

Nastavenie teploty vody prívodného vedenia 
(ÚK)

- Stlačte jedenkrát krátko tlačidlo Mode (režim).
 (v zobrazení technických údajov).
 Na displeji sa ukáže PARA. 
- Stlačte jedenkrát tlačidlo Step.
 Na displeji sa ukáže 1  85 . 
- V prípade potreby zmeňte nastavenie pomocou 

tlačidla + alebo -.
- Stlačte tlačidlo Store (uložiť) na potvrdenie 

nastavenia.
 Displej jedenkrát blikne.
- Stlačte krátko tlačidlo Mode (režim).
 Displej ukáže nakrátko StbY (pohotovostný 

režim) a prepne sa späť na zobrazenie 
technických údajov. 

 Nastavená teplota vody prívodného vedenia sa vzťahuje len na ústredné kúrenie 
a je nezávislá od systému na ohrev teplej úžitkovej vody bojlera.
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Voľba Typ inštalácie Teplota vody v prí-
vodnom vedení

01 Radiátory; vzduchové kúrenie; konvektory 85°C

02
Veľkoplošné radiátory alebo podlahové vykurovanie ako 
doplnkové kúrenie 70°C

03 Podlahové vykurovanie s doplnkovým kúrením radiátormi 60°C

04 Len podlahové vykurovanie 50°C

 V prípade voľby typu inštalácie s nízkou teplotou vody prívodného vedenia 
je možné, že vo veľmi chladnom zimnom období bude nutné teplotu systému 
kúrenia mierne zvýšiť. V takýchto situáciách bude možno potrebné zmeniť voľbu 
inštalácie, aby bola zvolená vyššia teplota prívodného vedenia. Takéto nastavenie 
vykonáva spravidla váš inštalatér počas inštalácie a uvedenia do prevádzky.

= Továrenské nastavenie

Nastavenie typu inštalácie
Kotol je navrhnutý tak, aby sa sám nastavoval 
podľa potrieb normálneho systému vykurovania. 
Systém ÚK môže mať v niektorých prípadoch 
konvektory alebo celé podlahové vykurovanie. 
Používateľ si môže ľahko vybrať nastavenia 
kúrenia podľa systému, ako napríklad teplotu vody 
prívodného vedenia alebo teplotu na ohrievanie 
systému ÚK v noci. Nastavenie prebieha takto:

- V zobrazení technických údajov stlačte jedenkrát 

tlačidlo Mode (režim);

- Stlačte dvakrát tlačidlo Step (krok);

 Na displeji sa ukáže 2  01.

- Pomocou tlačidla + alebo – zmeňte typ 

inštalácie podľa tabuľky uvedenej nižšie;

- Stlačte tlačidlo Store (uložiť) na potvrdenie 

nastavenia;

 Displej jedenkrát blikne.

- Stlačte jedenkrát tlačidlo Mode (režim);

 Displej ukáže nakrátko StbY StBY 

(pohotovostný režim) a prepne sa späť na 

zobrazenie technických údajov.

+

Store

Mode

Step

Reset

-
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Inštalačné údaje:

Názov dodávateľa:

Adresa:

Kontakt:

Telefónne číslo:

Telefón mimo kanceláriu:

Cert ima s.r.o.  •  Pr i  Šajbách 46 •  83106 Brat is lava •  te l . :  02 
44 68 16 01-3 •  emai l :  cert ima@cert ima.sk •  www.cert ima.sk


