
Prevádzkové pokyny ATAG XL
Tieto prevádzkové pokyny opisujú fungovanie a prevádzku kotlov ATAG XL. Táto 
príručka je pre koncového používateľa. Na účely inštalácie a servisu existuje 
pre inštalatéra osobitný návod na inštaláciu a servis.
Pred prevádzkovaním kotla si prečítajte celú túto príručku. V prípade pochyb-
ností alebo porúch kontaktujte vášho inštalatéra. 
ATAG si vyhradzuje právo meniť špecifikácie a rozmery bez predchádzajúceho 
upozornenia.

Bezpečnosť
 Zariadenie môžu prevádzkovať len kompetentné osoby, ktoré boli 

poučené o prevádzkovaní a používaní tohto zariadenia. Nesprávne 
používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia a/alebo pripojeného 
príslušenstva.

 Zariadenie nesmú používať deti ani osoby so zníženou fyzickou, 
zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou, ani osoby, ktoré nemajú 
dostatok skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo 
im neboli poskytnuté potrebné pokyny.

 Deti pod dozorom sa nesmú s daným zariadením hrať.

 Práca na kotli musí byť vykonaná odborne spôsobilou osobou s 
použitím správne kalibrovaných 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.

V prípade, že zacítite plyn:
- Žiadny otvorený oheň! Nefajčite!
- Nezapínajte elektrické spínače svetiel alebo iných zariadení.
- Nepoužívajte telefón.
- Vypnite prívod plynu na merači.
- Otvorte okná a dvere.
- Informujte o tom všetky osoby v danej budove a budovu okamžite 

opustite.
- Keď už budete mimo budovy, zavolajte plynárenskú spoločnosť 

alebo inštalatéra

Ochrana pred koróziou
Nepoužívajte žiadne spreje, prostriedky obsahujúce chlór, rozpúšťadlá, farby 
a pod. v blízkosti kotla ani v blízkosti vstupu prívodu vzduchu na kotli. Tieto 
látky majú negatívny vplyv na kotol a môžu spôsobiť koróziu, čo vedie k vzniku 
poruchy kotla.

Kontrola tlaku vody
Pravidelne kontrolujte tlak vody v ústrednom kúrení. 
Na naplnenie používajte len pitnú vodu.
Prísady sa môžu pridať len po schválení spoločnosťou ATAG.
V prípade pochybností kontaktujte vášho inštalatéra.

Opis kotla
Kotol ATAG XL je uzavretý, kondenzačný a modulujúci kotol ústredného kúrenia, 
ktorý spĺňa európske požiadavky (CE). Vyhlásenie o zhode dodá na požiadanie 
dodávateľ kotla.

Kotol má veľmi vysokú účinnosť a energetické straty pri prevádzke kotla a v 
pohotovostnom režime sú veľmi nízke. Emisie škodlivých látok sú oveľa nižšie 
ako určujú normy, takže kotol spĺňa najnovšie požiadavky.

Ak sa na kotli vykonajú určité zmeny, tento nebude ďalej v zhode s požiadavkami 
CE.

Informácie o kotli a jeho prevádzkovanie
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   Klávesnica Hlavný spínač

Obrazovka
LCD obrazovka je podsvietená. Svetlo sa aktivuje stlačením jedného z tlačidiel.
K dispozícii sú 2 farby svetla.  Jednotlivé farby znamenajú nasledovné:
Modrá Základná úroveň
Červená Zobrazenie problému (bliká)

Po stlačení posledného tlačidla bude obrazovka svietiť ešte ďalšie 2 minúty.

Vysvetlivky k obrazovke
    9             10         11        12 13

1        5

2        6

3        7

4        8

 1. ÚK program je aktívny
 2. TÚV program je aktívny
 3. Program hodín je aktívny (ÚK a/alebo TÚV)
 4. Čerpadlo je priebežne aktívne alebo čerpadlo je aktívne, keď je 
  ochrana pred mrazom aktívna
 5. Kotol je vypnutý, keď je 
  vonkajšia teplota  > T-denná  (keď je denná teplota aktívna)
        alebo  > T-nočná (keď je nočná teplota aktívna)
 6. Systémové čerpadlo je zapnuté
 7. Horák je zapnutý 
  Začne blikať počas zapaľovania, priebežne svieti, keď je horák zapnutý 
 8. Funkcia čistenia komína  (100 % výkon pre meranie emisií)
    .. 9. Adresa kotla:
  1  = hlavný kotol (MASTER)
  2..8 = pridružený kotol (SLAVE)
 10. Identifikácia horáka vnútri kotla
 11. Nočná teplota je aktívna
 12. Denná teplota je aktívna
 13. 2 riadky pre text, v každom 8 znakov
  Tu sa zobrazí prevádzkový stav, hlásenia a prípadné chyby.

Prevádzkový stav
- Standby Pohotovostný režim. Kotol je pripravený na prevádzkovanie.
- Vent.Phase Fáza ventilácie
- Ignition phase Fáza zapaľovania
- Burner lit CH Horák je aktívny pre kúrenie
- Burner lit DHW Aktívny horák pre teplú vodu
- CH T > Tset Horák je vypnutý kvôli príliš vysokej teplote vody 
  výstupného potrubia v ÚK
- Overrun CH Čas dobehu čerpadla nad ÚK
- Overrun DHW Čas dobehu čerpadla nad TÚV
- Service  Kotol si vyžaduje údržbu Kontaktujte inštalatéra
- Frost  Horák je aktívny pre ochranu pred mrazom

Vysvetlivky ku klávesnici
  Zvýšenie/zmena hodnoty

 Meranie  Naspäť / oprava
 emisií

      Dozadu  Dopredu

 Reštartovanie*  Potvrdiť výber

  Zníženie / zmena hodnoty
* Reštartovanie
Reštartovanie funguje len v prípade chýb alebo niektorých hlásení. Ak 
sa tlačidlo reštartovania rýchlo stláča za krátky čas, zariadenie sa úplne 
zablokuje. Zariadenie sa úplne reštartuje len odpojením elektriny (cez 
hlavný spínač).  
Odporučenie: Kontaktujte vášho inštalatéra, informujte ho o poruche a poskyt-
nite mu číselný kód.

Hlavný spínač sa nachádza na pravej strane klávesnice. Týmto spínačom sa 
ovláda prívod 230 V elektriny.

Štandardné zobrazenie
 Štandardné zobrazenie: Good (= dobré)
     we 10:17
 Good znamená, že kotol pracuje normálne (horák je zap-

nutý alebo vypnutý)
 we 10:17 udáva aktuálny deň a čas.

 Pri štandardnom zobrazení sa objavia 3 informačné obra-
zovky. 

 Prepnutie na inú obrazovku je možné pomocou tlačidla + 
alebo -.

 1. Zobrazenie “Good”  
   Good s aktuálnym dňom a časom 
   (pozri vyššie)

 2. Prevádzkový stav 
   Pozrite si vysvetlivky k textu
   vo vrchnej časti tejto strany

 3. Zobrazenie technických údajov 
   Aktuálna teplota vody
   na výstupe z kotla (T1 v °C)
   a tlak vody 
   (P v bar)
.

      Pozrite si druhú stranu
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Základné nastavenia 
Pri vypnutom podsvietení najprv stlačte jedno z tlačidiel, čím sa podsvietenie zapne a potom pokračujte v nastavovaní.  Po stlačení posledného tlačidla sa pods-
vietenie po 2 minútach vypne.

Štruktúra ponuky na základnej úrovni
 Good
 Prevádzkový stav  Basic setting  Timeprog. options  Param Mode  Info
Zobrazenie tech. 
údajov 

 CH prog   Set date and time   Boiler param   Cascade

 DHW prog   Timeprog. CH   Other

 Pump prg.   Timeprog. DHW 

 Timeprg. CH

 Timep. DHW

 CH temp

 DHW temp

 Units

 Language

 Restore Defaults

         V tabuľke nižšie nájdete podružné nastavenia pre každý parameter.

Tlak vody
Ak sa na obrazovke zobrazí „FILL“ (Naplniť), tlak vody je príliš nízky. V prípade 
potreby stlačte tlačidlo + alebo - pre zobrazenie tlaku vody. Kontaktujte vášho 
inštalatéra/kontrolóra, aby skontroloval inštaláciu a aby ju doplnil.

Zapnutie a vypnutie programov
Postupujte nasledovne:
 (Zapnite spínač hlavného prívodu elektriny.)
 Na štandardnej modrej obrazovke:
 1. Stlačte tlačidlo so šípkou smerujúcou doprava:
      Na obrazovke sa zobrazí: 
      Basic settings (Základné nastavenia);
 2. Stlačte OK;
 3. Stlačte tlačidlo so šípkou smerujúcou doprava:
     Na obrazovke sa zobrazí: 
     CH prog off/on (Progr. ÚK zap./vyp.);
 4. Stlačte tlačidlo + (zap.) alebo - (vyp.):
     Na obrazovke sa zobrazí: 
     CH prog on or off (Progr. ÚK zap. alebo vyp.);
 5. Stlačte OK;
 6. Zopakujte postup od bodu 3. 
     Takto sa vypnú funkcie programu TÚV a 
     potom programu čerpadla.
 7. Stlačte tlačidlo návratu, čím sa vrátite k štandardnému
     zobrazeniu.

 V závislosti od toho, ktorý program ste vybrali, sa zobrazí 
príslušný symbol.

V niektorých prípadoch bude možno potrebné kotol úplne vyradiť z prevádzky. 
Kotol sa vyradí z prevádzky vypnutím troch funkcií ( ,  a/alebo  ). 
Ochrana pred mrazom zostane aktívna. Prívod plynu nechajte otvorený.
 
Spoločnosť ATAG odporúča nechať vypínač zapnutý, aby sa zaistilo, že 
čerpadlo(á) kotla a trojcestný ventil (ak je namontovaný) sa automaticky aktivujú, 
aby sa zabránilo ich zaseknutiu.

Ak vykurovací systém nebudete používať v období mrazov, odporúčame, 
aby ste zdroj energie a odtok kotla a systému izolovali. V takomto 
prípade: zatvorte plynový ventil.

Chyby, údržba a záruka
V prípade zistenia chyby sa kotol zablokuje. Tento stav sa signalizuje na displeji: E pre chybu, B pre zablokovanie alebo M pre hlásenie a k tomu sa zobrazí aj 
číselný kód.
Môžete sa pokúsiť o reštartovanie kotla tak, že jedenkrát stlačíte tlačidlo Reset. Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho inštalatéra a oznámte mu chybu spolu 
s číselným kódom.
Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie „Servis“, inštalatér musí vykonať údržbu podľa návodu na inštaláciu a servis.  Kontaktujte vášho inštalatéra alebo 
poskytovateľa služieb.

Odporúčame vám, aby ste s vaším inštalatérom uzavreli zmluvu o pravidelnom vykonávaní údržby a nastavení, aby bol váš kotol bezpečný a v dobrom stave.

Ak objavíte netesnosť kotla, kontaktujte vášho inštalatéra.

Kryt kotla môžete čistiť bežným neabrazívnym čistiacim prostriedkom.

Záručné podmienky sú uvedené na záručnom liste, ktorý sa dodáva ku kotlu.

Dôležité upozornenie!
Je vo vašom vlastnom záujme, aby sme vedeli, že máte kotol ATAG. Vyplňte celý záručný list a odošlite nám ho. Potom môžeme byť plne k vašim 
službám.

  Pomocou tlačidiel so 
šípkami môžete prechádzať 
jednotlivými kapitolami.

 Stlačením OK zvolíte alebo 
potvrdíte zmenu.

 Pomocou tlačidla + a - 
môžete zvyšovať alebo 
znižovať vybranú hodnotu.

 Návrat na predchádzajúcu 
obrazovku alebo k 
štandardnému zobrazeniu: 
Stlačte toto tlačidlo návratu.

Basic settings Základné nastavenia

PARA výrobné
nastavenie Opis Rozsah

CH prog off ÚK program on/off
DHW prog off TÚV program on/off
Pump prg off Program čerpadla (ochrana pred mrazom) on/off
Timerpr CH off Program hodín ÚK on/off
Timerp DHW off Program hodín TÚV on/off

CH temp 85 Nastavená max. teplota vody výstupného vedenia v °C
(aktívne len s pripojeným vonkajším snímačom & P101 = 0) 10-90

DHW temp 65 Nastavená max. teplota TÚV v °C (viditeľné len keď je P100 > 0 a s pripojeným T3) 10-80
Units SI Jednotky na výber SI = európske, Imp = USA SI/Imp

Language GB Výber jazyka GB, NL, I, D, F, 
PL, TR, DK, E

Restore defaults Obnovenie výrobných nastavení (závisí od zvolenej úrovne)

Timeprog options Možnosti programu hodín

PARA výrobné
nastavenie Opis Rozsah

Set date and time
Set Time 00:00 Nastavenie aktuálneho času v hod. a min.
Set Date DD-MM-YY Nastavenie aktuálneho dátumu deň-mesiac-rok

Daylight saving Europe Zóna pre letný čas Off-Eur-USA
12/24hrs 0-24h 12-hod. (AM/PM) alebo 24-hod. zobrazenie AM/PM-24h.

Date format DD-MM-YY Spôsob zobrazenia dátumu (DD-MM-RR, MM-DD-RR, RR-MM-DD)
Time prog CH (viditeľné len vtedy, keď NIE JE OpenTherm alebo pri 0-10 V)

Day temp T-day 20 Denná teplota podľa ekvitermickej krivky v °C 
(ak vonkajší snímač NIE JE pripojený: max tepl. na výstupe z kotla)

10-30
(10-90)

Night temp T-night 15 Nočná teplota podľa ekvitermickej krivky (Eco) v °C 10-30
Select Preset Preset 1 Výber vopred vybraného časového programu ÚK 1 or 2

Adjust Timeprog mo1 off
03:00

Pozrite si tabuľku s čas. programami ÚK
Je možné denne vybrať až 4 spínacie časy (kroky po 30 min.).
Výber: denná teplota, nočná teplota, vyp., - - -
Prekopírujte funkciu pre nasledujúci deň: po spínacom čase 4.

Store Preset Uloženie nastaveného časového programu ÚK
Timepr DHW (viditeľné len vtedy, keď NIE JE OpenTherm)

Select Preset Preset 1 Výber vopred vybraného časového programu TÚV 1 or 2

Adjust Timeprog mo1 off
03:00

Pozrite si tabuľku s čas. programami TÚV
Je možné denne vybrať až 4 spínacie časy (kroky po 30 min.).
Výber: zap., vyp., - - -
Prekopírujte funkciu pre nasledujúci deň: po spínacom čase 4.

Store Preset Uloženie nastaveného časového programu pre ÚV

Param Mode Kapitola s parametrami

PARA výrobné
nastavenie Opis Rozsah

Boiler param Parametre kotla
P132 1 Stály chod čerpadla 1-2

1: kotlové čerpadlo P1
2: kotlové čerpadlo P1  čerpadlo TUV P3

Info Informácie
Cascade Informácie o kaskádovom systéme

T3 xx.x°C TÚV teplota v T3 v zásobníku TÚV v °C (ak je pripojený a je vybraný P100 pre TÚV)
T4 xx.x°C Vonkajšia teplota T4 v °C (ak je pripojená)

T10 xx.x°C Teplotný snímač T10 v anuloide v °C
Boiler Informácie o kotli

T3 xx.x°C TÚV teplota v T3 v zásobníku TÚV °C (ak je pripojený a je vybraný P100 pre TÚV)
Others

Stand-by xx h Počet hodín pohotovostného režimu
Burn. On xx h Počet prevádzkových hodín so zapnutým horákom

Service xx h Počet prevádzkových hodín pre interval údržby
Ignition xx Počet zapaľovaní
Faults xx Počet porúch

   Basic
Settings

 CH prog
     off

 CH prog
      on

CH      DHW     Pump

Poznámka: V závislosti od toho, aké 
parametre sú nastavené, niektoré 
možnosti sa nebudú zobrazovať.
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