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Prohlášení o shodě 
Statement of Compliance 

APEN GROUP S.p.A.  

20060 Pessano con Bornago (MI)  
Via Isonzo, 1  
Tel +39.02.9596931 r.a.  
Fax +39.02.95742758  
Internet: http://www.apengroup.com 

Tento dokument potvrzuje, že stroj:  
With this document we declare that the unit: 

Model: Modul ohřívače vzduchu PRH dvojstupňový a PCH modulačně kondenzační 
Model: PRH two stages and PCH modulating condensing heater module 

byl navržen a vyroben v souladu s ustanoveními evropských směrnic:  
has been designed and manufactured in compliance with the prescriptions of the following EC Directives: 

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES 
Machinery Directive 2006/42/CE 

Směrnice o spotřebičích plynových paliv 2009/142/ES (dříve 90/396/ES) 
Gas Appliance Directive 2009/142/CE (ex 90/396/CE)  

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES nebo 2014/30/EU 
Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/CE or 2014/30/UE  

Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES nebo 2014/35/UE 
Low Voltage Directive 2006/95/CE or 2014/35/UE 

Jestliže by měl být stroj vestavěn do systému (kombinované stroje), zakazuje výrobce jeho uvedení do 
provozu, pokud nebude celý systém, jehož je stroj součástí, prohlášen za shodný s výše uvedenými předpisy 
(Příloha IIB Směrnice o strojích).  
If the unit is to be installed into an equipment (combined), the manufacturer disclaims any responsibility if this 
equipment is not previously declared compliant with the requirements specified in IIB Enclosure of above said 
Machinery Directive. 

Pessano con Bornago 
Apen Group S.p.A. 

http://www.apengroup.com/
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1 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ  

Tato příručka je nedílnou součástí výrobku a musí k 
němu být vždy přiložena. 
Pokud bude zařízení prodáno nebo přestěhováno k 
novému majiteli, ujistěte se, že spolu se zařízením 
předáváte také tuto příručku. Umožníte tak přístup k 
informacím jak novému majiteli, tak montážnímu 
technikovi, který bude zařízení instalovat. 
Výrobce zařízení nenese civilní ani trestní odpovědnost 
za případné škody na osobách, zvířatech ani na majetku 
vzniklé v důsledku nesprávné montáže, seřízení a 
údržbou ohřívače vzduchu, nedodržením pokynů 
v tomto návodu či zásahem nepovolané osoby. 
Zařízení je určeno pouze a výhradně k účelu, ke 
kterému bylo vyrobeno. Jakékoli jiné, nesprávné či 
neopodstatněné používání bude považováno za 
neadekvátní, a tudíž i nebezpečné. 
Při montáži, provozu a údržbě zařízení je uživatel 
povinen přísně dodržovat všechny pokyny uvedené 
v tomto návodu k obsluze a údržbě.  
------------------------------------------------------------------------- 
Instalace ohřívače vzduchu musí být provedena 
podle platných předpisů, v souladu s pokyny 
výrobce a pouze kvalifikovanými osobami se 
vzděláním v oblasti vytápění. 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
První spuštění, přestavbu na jiný typ a údržbu musí 
provádět výhradně kvalifikovaní a zkušení technici 
autorizovaných servisních středisek. 
Obchodní zastoupení společnosti Apen Group disponuje 
širokou sítí autorizovaných servisních středisek. 
Více informací vám rád sdělí váš místní obchodní 
zástupce nebo se můžete obrátit přímo na výrobce 
zařízení.  
Přístroj je kryt zárukou, podmínky platnosti jsou uvedeny 
v záručním listě. 
Výrobce prohlašuje, že zařízení je vyrobeno odborně a 
podle technických norem UNI, UNI-CIG, CEI, v souladu 
s danými zákony v oboru a odpovídá směrnici o plynu 
90/396/EHS a následné směrnici 2009/142/ES. 
 

2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ  

V této kapitole je pozornost věnovaná bezpečnostním 
předpisům pro osoby pracující se zařízením. 

2.1 Palivo  

Před spuštěním ohřívače vzduchu zkontrolujte, že:  
• vlastnosti plynové napájecí sítě odpovídají údajům 

na štítku;  
• potrubí pro sání vzduchu do spalování (pokud 

existuje) a pro odtah spalin je sestaveno výhradně 
z komponentů, které doporučuje výrobce;  

• přívod vzduchu do spalování je volný a sací mřížka 
není ani částečně omezená (listím apod.);  

• vnitřní i vnější těsnost přívodního plynového 
okruhu byla zkontrolována a zkolaudována 
v souladu s platnými předpisy;  

• ohřívač vzduchu je napájen takovým typem plynu, 
pro jaký byl seřízen;  

• okruh je nadimenzován pro daný průtok a je 
vybaven všemi bezpečnostními a kontrolními prvky 
v souladu s platnými předpisy;  

• bylo provedeno pečlivé vyčištění vnitřních částí 
plynového potrubí a vzduchových rozvodů všech 
ohřívačů vzduchu;  

• seřízení průtoku plynu odpovídá požadovanému 
výkonu ohřívače;  

• napájecí tlak plynu odpovídá údajům na štítku.  

2.2 Únik plynu  

Ucítíte-li zápach plynu:  
• nepoužívejte elektrické vypínače, telefony a 

jakékoliv jiné předměty nebo přístroje, které mohou 
způsobit jiskření;  

• okamžitě otevřete dveře a okna, aby se vytvořil 
průvan, který místnost vyvětrá;  

• uzavřete plynové ventily;  
• kontaktujte kvalifikované techniky.  
 
------------------------------------------------------------------- 
POZN.: Je přísně zakázáno naplňovat plynové 
potrubí plynem o tlaku vyšším než 60 mbar.  
Nebezpečí prasknutí plynového ventilu.  



Modul ohřívače vzduchu PRH a PCH

PRH-PCH  9 Kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 

APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace.

2.3 Elektrické napájení 

Ohřívač musí být řádně uzemněn dle požadavků 
platných předpisů (CEI 64-8).  

Upozornění 
• Zkontrolujte zemnicí obvod nebo ho v případě

potřeby nechte zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
• Ujistěte se, že napětí napájecí síť odpovídá údaji

uvedenému na štítku zařízení a v této příručce.
• Nikdy nezaměňte nulový a fázový vodič.
• Teplovzdušnou jednotku můžete zapojit do

elektrické zásuvky pouze v případě, že zástrčka
neumožňuje zaměnit fázový a nulový vodič.

• Elektrický obvod, především průřez napájecího
kabelu, musí odpovídat maximálnímu příkonu
zařízení, uvedenému na štítku a v této příručce.

Netahejte za elektrické kabely a udržujte je mimo dosah 
zdrojů tepla.  
--------------------------------------------------------------------------- 
POZN.: Před napájecí kabel připojte vícepólový 
spínač s pojistkami s větší vzdáleností mezi 
kontakty než 3 mm. Spínač musí být dobře viditelný 
a přístupný a v max. vzdálenosti 3 m od prostoru 
ovládačů.  
Veškeré instalační práce a údržbu elektroinstalace 
smí provádět výhradně kvalifikovaný personál.  
---------------------------------------------------------------------------

2.4 Obsluha 

Obsluhovat jakéhokoliv elektrického zařízení nesmějí 
děti ani nezkušené osoby. 
Uživatel je povinen dodržovat následující opatření: 

• Nedotýkat se ohřívače mokrými nebo vlhkými
částmi těla a/nebo naboso.

• Nevystavovat ohřívač působení nepříznivých
klimatických vlivů (déšť, slunce atd.), pokud
ohřívač není do takového prostředí vysloveně
určen.

• Nepoužívat plynové potrubí k zemnění jiných
elektrických zařízení.

• Nedotýkat se horkých ploch ohřívače, např. odtahu
spalin.

• Nesmáčet ohřívač vodou ani jinými kapalinami.
• Nepokládat na ohřívač vzduchu žádné předměty.
• Nedotýkat se za provozu pohyblivých částí

zařízení.

2.5 Údržba 

---------------------------------------------------------------------------  
Údržba zařízení a zkoušky spalování musí být 
prováděny podle požadavků platných předpisů. 
---------------------------------------------------------------------------  
Před zahájením údržby nebo čištění jednotky nejprve 
odpojte zařízení od napájení a od přívodu plynu pomocí 
elektrického vypínače a pomocí uzavíracích ventilů. 

V případě poruchy a/nebo chybného chodu zařízení ho 
ihned vypněte, nepokoušejte se ho nijak opravovat či do 
něho zasahovat a kontaktujte servisní středisko. 
Při opravách musí být používány výhradně originální 
náhradní díly. Nedodržením těchto požadavků můžete 
snížit bezpečnost zařízení a zneplatnit poskytovanou 
záruku.  
Pokud nebudete ohřívač delší dobu používat, uzavřete 
plynový kohout a vypněte přívod elektrického napájení. 
Chcete-li ohřívač odpojit natrvalo, postupujte dle výše 
uvedených pokynů a navíc stroj zabezpečte tak, aby 
nebyl zdrojem nebezpečí. 
V žádném případě neucpávejte rukama či jakýmikoliv 
předměty vstup do Venturiho trubice na ventilátoru 
hořáku. V případě zneprůchodnění Venturiho trubice 
hrozí zpětný výšleh plamene z hořáku. 

2.6 Doprava a manipulace 

Ohřívač vzduchu je dodáván na paletě a chráněn 
upevněnou kartonovou krabicí. K vyložení z nákladního 
vozidla a přesunu do místa instalace musí být použita 
vhodná manipulační technika s ohledem na hmotnost a 
rozložení zátěže. 
Má-li být ohřívač vzduchu skladován u finálního 
zákazníka, je třeba zvolit vhodné místo chráněné před 
deštěm a přílišnou vlhkostí, a pokud možno na co 
nejkratší dobu. 
Jakékoli zvedací a dopravní manipulace musí provádět 
výhradně kvalifikovaný personál, proškolený o 
pracovních postupech, prevenci a bezpečnostních 
předpisech. Po dopravení stroje do místa montáže 
můžete jednotku vybalit. Při vybalování používejte 
příslušné nástroje a ochranné pomůcky, je-li nutné. 
Obalové materiály vytřiďte a zlikvidujte v souladu s 
předpisy platnými v zemi určení. Během vybalování 
zkontrolujte, že zařízení a jednotlivé součásti dodávky 
neutrpěly škody a že odpovídají objednávce. V případě, 
že zjistíte škody či chybějící komponenty, které byly 
objednány, ihned kontaktujte dodavatele zařízení. 
Výrobce neodpovídá za škody způsobené při dopravě, 
manipulaci či vybalování zboží. 

NEZAKRÝVEJTE RUKOU ANI JINÝMI PŘEDMĚTY! 
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3 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY  

Dvoustupňové ohřívače vzduchu série PRH a 
modulačně-kondenzační ohřívače PCH byly navrženy 
tak, aby mohly být vestavěny do jednotek pro úpravu 
vzduchu a do střešních systémů jakožto topné jednotky. 
  
Technologie premixování a modulace umožňuje 
dosahovat účinnosti až 109% v P.C.I. (spodní 
výhřevnosti). Modul lze použít ve všech strojích, které 
během svého provozního cyklu potřebují ohřívat vzduch 
(sušičky, úprava vzduchu, atd.).  
Moduly fungují zcela samostatně. Pro uvedení do 
provozu stačí realizovat připojení k elektrické síti a k 
přívodu plynu. 
Tepelný výkon modulů může být od 5 do 97 kW 
účinnosti; v případě vyšších výkonů je třeba sestavit 
dohromady více modulů PRH/PCH, přičemž je lze 
skládat paralelně a dosahovat tak vysokých úrovní 
výkonu (až do 400 kW). 
 
K regulaci dochází:  
• přímo úměrně, externím ovládáním o napětí 0-10 Vdc;  
• kontaktem ON-OFF;  
• postupně – v případě více jednotek. 
  
Modul PRH/PCH může být nainstalován včetně čelního 
panelu, který je dodáván jako příslušenství, bez nutnosti 
další externí ochrany.  
Vzduch se ohřívá při průchodu kolem povrchů spalovací 
komory a trubek výměníku tepla.  
Výměník tepla splňuje konstrukční požadavky pro 
zařízení, v nichž dochází ke kondenzaci spálených 
plynů podle normy EN1196.  
Spalovací komora a povrchy, které jsou ve styku 
s kondenzátem (svazek trubek, sběrač spalin) jsou 
vyrobeny z oceli AISI 441 a poskytují vysokou odolnost 
vůči kondenzátu.  
Zde je tabulka převodu použitých nerezavějících ocelí: 
USA-AIS  EN-N°   SLOŽENÍ  
AISI 430  1.4016   X6 Cr17  
AISI 441  1.4509   X2 CrTiNb 18 

 
 
Inovativní tvar a velký povrch spalovací komory a trubek 
výměníku zaručují vysokou účinnost a dlouhou 
životnost.  
Hořák je vyroben z nerezavějící oceli se zvláštním 
mechanickým zpracováním, které zaručuje jak vysokou 
spolehlivost a účinnost, tak i vysokou tepelnou a 
mechanickou odolnost.  
Ovládání umístěné v prostoru s hořákem umožňuje 
servisnímu středisku kontrolovat a zobrazovat jednotlivé 
provozní fáze a případné vyskytnuvší se závady.  
Zvláštností ohřívače vzduchu PCH je provoz 
modulačního typu – dodávaný tepelný výkon a 
v důsledku toho i tepelný příkon (spotřeba paliva) se 
mění v závislosti na poptávce po teple. Jestli se sníží 
požadavek tepla z prostředí, bude ohřívač vzduchu 
spotřebovávat méně plynu, a zvýší tak svou účinnost až 
na 109% (účinnost v Hi). 

 
Vnitřní bezpečnost 
Ke zvýšení účinnosti při minimálním výkonu dochází 
díky vyspělé technologii míchání vzduchu s plynem a 
díky současné regulaci průtoku plynu a vzduchu pro 
spalování. 
Tato technologie zaručuje vyšší bezpečnost zařízení, 
protože plynový ventil dodává palivo v přesném poměru 
k průtoku vzduchu. Na rozdíl od atmosférických hořáků 
je obsah CO2 stabilní v celém pracovním rozsahu 
ohřívače vzduchu, což umožňuje zvyšování účinnosti za 
současného snižování tepelného příkonu.  
Při nedostatku spalovacího vzduchu nebude plynový 
ventil dodávat plyn. V případě snížení množství vzduchu 
do spalování, sníží ventil automaticky přívod plynu a 
bude udržovat parametry spalování na optimální úrovni. 
  
Minimální emise znečišťujících látek 
Premixový hořák ve spolupráci s ventilem vzduch/plyn 
umožňuje „čisté“ spalování“ s velmi nízkými emisemi 
znečišťujících látek. 
 
Příklad instalace PRH/PCH s dvířky  
 
 
 

Displej série PCH  
 

Elektrický rozváděč 
 
  



Modul ohřívače vzduchu PRH a PCH   
 
 

PRH-PCH  11  Kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 
 

APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace. 

3.1 Technické údaje  

Existují 3 typy modulů PRH/PCH, které se liší takto:  
• A Jednoduchý Modul (Systém A);  
• B Kombinované moduly vodorovné (Systém B);  
• C Kombinované moduly svislé (Systém C).  

A - PRH Jednotlivé moduly (Systém A)  
Tvoří je jeden jediný výměník. Série obsahuje šest 
modelů, a sice PRH 015, 024, 034, 042, 052, 072 a 102. 
Tepelný výkon se mění v rozsahu od 12,1 do 92,3 kW 
vysálaných.  
Moduly lze instalovat vodorovně nebo svisle podle 
směru proudění vzduchu, nezávisle na orientaci 
ohřívače vzduchu. 

 
Model PRH015 PRH024 PRH034 PRH042 PRH052 PRH072 PRH102 

Typ zařízení  B23P - B53P - C13 - C43 - C53 - C63 - C83 

Homologace CE PIN. 0694CP1457 
Třída NOx Val 5 

 Účinnost ohřívače 

  min max min max min max min max min max min max min max 
Tepelný příkon (Hi) kW 13,0 16,5 21,8 27,0 27,5 34,8 35,5 44,0 42,4 52,2 60 73,5 81,8 100,0 

Užitný tepelný výkon kW 12,1 15,0 20,4 24,6 25,8 31,9 33,1 40,2 39,6 47,9 56,2 67,5 76,8 92,3 

Účinnost Hi (P.C.I) % 93,2 90,7 93,7 91,2 93,7 91,8 93,2 91,3 93,2 91,3 93,7 91,8 93,9 92,3 

Účinnost Hs (P.C.S) % 83,8 81,6 84,3 81,2 84,3 82,6 83,8 82,2 84,7 83,0 84,3 82,6 84,5 83,1 

Komínové ztráty při zažehnutém hořáku 
(Hi) % 6,8 9,3 6,3 8,8 6,3 8,2 6,8 8,7 6,6 8,2 6,3 8,2 6,1 7,7 

Komínové ztráty při vypnutém hořáku (Hi) % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Ztráty pláštěm (1)  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 Odpadní plyny - znečišťující emise 

Oxid uhelnatý - CO - (0% kyslíku O2) (2) ppm <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Oxidy dusíku - NOx - (0% kyslíku O2) (3)  
44 mg/kWh - 25 

ppm 
34 mg/kWh - 19 

ppm 
30 mg/kWh - 17 

ppm 
44 mg/kWh - 25 

ppm 
44 mg/kWh - 25 

ppm 
45 mg/kWh - 26 

ppm 
49 mg/kWh - 28 

ppm 

Tlak v komíně Pa 80 100 120 120 130 140 140 

 Teplota spalin, obsah CO2 a hmotnostní průtok spalin: viz tabulku na str. 51 a násl. 

 Elektrické charakteristiky 

Napájecí napětí V 230 Vac - 50 Hz jedna fáze 

Spotřebovaný elektrický výkon W 37 63 33 58 45 74 37 71 56 101 61 112 80 121 

Elektrický výkon při stand by W <5 

Stupeň krytí IP IP X5D 

Provozní teploty °C -15°C až +40°C - pro nižší teploty je třeba instalovat Sadu pro vytápění prostoru s hořákem 

 Přípojky 

Ø přípojky plynu  
UNI/ISO 228/1- 

G 3/4" 
UNI/ISO 228/1- G 

3/4" 
UNI/ISO 228/1- 

G 3/4" 
UNI/ISO 228/1- G 

3/4" 
UNI/ISO 228/1- 

G 3/4" 
UNI/ISO 228/1- G 

3/4" 
UNI/ISO 228/1- G 

3/4 '' 

Ø sacího/odtahového potrubí mm 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 

 Průtok vzduchu 

Min. průtok vzduchu (4) m3/h 1000 1600 2000 2500 3000 4200 5700 

Tlaková ztráta výměníku Pa viz graf 

Max. použitelný tlak Pa 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

 Hmotnost 

Netto hmotnost kg 39 39 48 48 58 72 98 

 
POZN.: 
(1) Ztráty pláštěm jsou stejné jako ztráty stroje, který obsahuje PRH. 
(2) Hodnota odpovídající kat. H (G20) 
(3) Vážená hodnota EN1020 odpovídající kat. H (G20), odpovídající Hi (P.C.I.). 
Min. průtok vzduchu byl vypočítán pro Δt = 50°C, což odpovídá průmyslovému a speciálnímu použití. U modelů malých rozměrů byly průtoky navýšeny oproti 
vypočítané hodnotě s použitím Δt = 50°C, aby bylo zaručeno správné chlazení výměníku. 
  



Modul ohřívače vzduchu PRH a PCH   
 

kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 12 PRH-PCH 
 
APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace. 

A - PCH Jednotlivé moduly (Systém A)  
 
Tvoří je jeden jediný výměník. Série obsahuje šest modelů, a 
sice PCH020, 034, 045, 065, Ø80 a 105.  
Tepelný výkon se mění v rozsahu od 5 do 97,2 kW vysálaných.  
Moduly lze instalovat vodorovně nebo svisle podle směru 
proudění vzduchu. Pokud by instalace vyžadovala, aby proud 
vzduchu směřoval svisle, je potřeba objednat u výrobce APEN 
GROUP ohřívač vzduchu PCH s kódem končícím na -00V0 
(podrobnosti v kapitole 4.4 Montáž jednoho či více modulů). 
 
Model PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105 

Typ zařízení  B23P - B53P - C13 - C43 - C53 - C63 - C83 

Homologace CE PIN. 0694CP1457 
Třída NOx Val 5 
 Účinnost ohřívače 

  min max min max min max min max min max min max 
Tepelný příkon (Hi) kW 4,75 19,00 7,60 34,85 8,50 42,00 12,40 65,00 16,40 82,00 21,00 100,00 
Užitný tepelný výkon kW 4,97 18,18 8,13 33,56 8,97 40,45 13,40 62,93 17,77 80,03 22,77 97,15 
Účinnost Hi (P.C.I) % 104,63 95,68 106,97 96,30 105,50 96,30 108,06 96,82 108,35 97,60 108,40 97,15 
Účinnost Hs (P.C.S) % 94,26 86,20 96,37 86,76 95,07 86,76 97,36 87,22 97,62 87,93 97,68 87,52 

Komínové ztráty při zažehnutém hořáku 
(Hi) % 0,4 4,3 0,6 3,7 0,5 3,7 0,2 3,2 0,3 2,4 0,2 2,8 

Komínové ztráty při vypnutém hořáku (Hi) % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Ztráty pláštěm (1)  0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Max. množství kondenzátu (2) l/h 0,4 0,9 1,1 2,1 3,3 2,7 
 Odpadní plyny - znečišťující emise 

Oxid uhelnatý - CO - (0% kyslíku O2) (3) ppm < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Oxidy dusíku - NOx - (0% kyslíku O2) (4)  38 mg/kWh - 22 
ppm 

42 mg/kWh - 24 
ppm 

33 mg/kWh - 19 
ppm 

39 mg/kWh - 22 
ppm 

32 mg/kWh - 18 
ppm 

41 mg/kWh - 23 
ppm 

Tlak v komíně Pa 80 90 100 120 120 120 
 Teplota spalin, obsah CO2 a hmotnostní průtok spalin: viz tabulku na str. 51 a násl. 
 Elektrické charakteristiky 

Napájecí napětí V 230 Vac - 50 Hz jedna fáze 
Spotřebovaný elektrický výkon W 12 45 11 74 15 65 15 97 40 123 20 130 
Elektrický výkon při stand by W <5 
Stupeň krytí IP IP X5D 
Provozní teploty °C -15°C až +40°C - pro nižší teploty je třeba instalovat Sadu pro vytápění prostoru s hořákem 
 Přípojky 

Ø přípojky plynu  UNI/ISO 228/1- G 3/4" UNI/ISO 228/1- G 3/4" UNI/ISO 228/1- G 3/4" UNI/ISO 228/1- G 3/4" UNI/ISO 228/1- G 3/4" UNI/ISO 228/1- G 3/4" 

Ø sacího/odtahového potrubí mm 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 
 Průtok vzduchu 

Min. průtok vzduchu (5) m3/h 1900 2100 2600 3100 4200 5400 
Tlaková ztráta výměníku Pa viz graf 
Max. použitelný tlak Pa 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
 Hmotnost 

Netto hmotnost kg 39 48 58 72 98 118 
POZN.: 

(1) Ztráty pláštěm jsou stejné jako ztráty stroje, který obsahuje PCH. 
(2) Max. hodnota kondenzátu získaná při zkoušce při 30%Qn. 
(3) Hodnota odpovídající kat. H (G20) 
(4) Vážená hodnota EN1020 odpovídající kat. H (G20), odpovídající Hi (P.C.I.). 

Min. průtok vzduchu byl vypočítán pro Δt = 50°C, což odpovídá průmyslovému a speciálnímu použití. U modelů malých rozměrů byly průtoky navýšeny 
oproti vypočítané hodnotě s použitím Δt = 50°C, aby bylo zaručeno správné chlazení výměníku. 



Modul ohřívače vzduchu PRH a PCH   
 

PRH-PCH 13 Kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 
 

APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace. 

 B - PRH Moduly sestavené vodorovně (Systém B)  
Jsou tvořeny dvěma či více výměníky. Hořáků, 
spalovacích komor a kouřovodů je pak stejný počet jako 
výměníků.  
Okruh plynu a elektrický obvod jsou pro všechny moduly 
společné.  

Série obsahuje modely se dvěma moduly PRH144 a 
204, se třemi moduly PRH310 a se čtyřmi moduly 
PRH410.  
Tepelný výkon se mění v rozsahu od 56,2 do 369,2 kW 
vysálaných.  
Moduly lze instalovat vodorovně nebo svisle podle 
směru proudění vzduchu, nezávisle na orientaci 
ohřívače vzduchu.  

 
Model PRH144 PRH204 PRH310 PRH410 

Typ zařízení  B23P - B53P - C13 - C43 - C53 - C63 - C83 

Homologace CE PIN. 0694CP1457 
Třída NOx Val 5 
 Účinnost ohřívače 
  min max min max min max min max 
Tepelný příkon (Hi) kW 60 147,0 81,8 200,0 81,8 300,0 81,8 400,0 
Užitný tepelný výkon kW 56,2 135,0 76,8 184,6 76,8 276,9 76,8 369,2 
Účinnost Hi (P.C.I) % 93,7 91,8 93,9 92,3 93,9 92,3 93,9 92,3 
Účinnost Hs (P.C.S) % 84,3 82,6 84,5 83,1 84,5 83,1 84,5 83,1 
Komínové ztráty při zažehnutém hořáku 
(Hi) % 6,3 8,2 6,1 7,7 6,1 7,7 6,1 7,7 

Komínové ztráty při vypnutém hořáku (Hi) % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Ztráty pláštěm (1)  0% 0% 0% 0% 
 Odpadní plyny - znečišťující emise 
Oxid uhelnatý - CO - (0% di 
O2) (2) (5) ppm <5 <5 <5 <5 

Oxidy dusíku - NOx - (0% kyslíku O2) (3) (5) mg/ 
kWh 

45 mg/kWh - 26 
ppm 

49 mg/kWh - 28 
ppm 

49 mg/kWh - 28 
ppm 

49 mg/kWh - 28 
ppm 

Tlak v komíně Pa 140 140 140 140 

 Teplota spalin, obsah CO2 a hmotnostní průtok spalin: viz tabulku na str. 51 a 
násl. 

 Elektrické charakteristiky 
Napájecí napětí V 230 Vac - 50 Hz jedna fáze 
Spotřebovaný elektrický výkon W 122 224 160 242 240 363 320 484 
Elektrický výkon při stand by W <5 
Stupeň krytí IP IP X5D 

Provozní teploty °C -15°C až +40°C - pro nižší teploty je třeba instalovat Sadu pro vytápění prostoru s 
hořákem 

 Přípojky 

Ø přípojky plynu  UNI/ISO 228/1- G 11/2" UNI/ISO 228/1- G 1/" UNI/ISO 228/1- G 1/" UNI/ISO 228/1- G 1/" 

Ø sacího/odtahového potrubí mm 2 x 80/80 2 x 80/80 3 x 80/80 4 x 80/80 
 Průtok vzduchu 
Min. průtok vzduchu (4) m3/h 8400 11400 17100 22800 
Tlaková ztráta výměníku Pa viz graf 
Max. použitelný tlak Pa 1200 1200 1200 1200 
 Hmotnost 
Netto hmotnost kg 154 206 309 412 

POZN.: 
(1) Ztráty pláštěm jsou stejné jako ztráty stroje, který obsahuje PRH. 
(2) Hodnota odpovídající kat. H (G20) 
(3) Vážená hodnota EN1020 odpovídající kat. H (G20), odpovídající Hi (P.C.I.). 
(4) Min. průtok vzduchu byl vypočítán pro Δt = 50°C, což odpovídá průmyslovému a speciálnímu použití. U modelů malých 
rozměrů byly průtoky navýšeny oproti vypočítané hodnotě s použitím Δt = 50°C, aby bylo zaručeno správné chlazení výměníku.



Modul ohřívače vzduchu PRH a PCH   
 

PRH-PCH 14 Kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 
 

APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace. 

B - PCH Moduly sestavené vodorovně (Systém B)  
Jsou tvořeny dvěma či více výměníky. Hořáků, 
spalovacích komor a kouřovodů je pak stejný počet jako 
výměníků.  
Okruh plynu a elektrický obvod jsou pro všechny moduly 
společné. Série obsahuje modely se dvěma moduly 
PCH130, 160 a 210, se třemi moduly PCH320, a se 
čtyřmi moduly PCH420.  
Tepelný výkon se mění v rozsahu od 13,4 do 388,8 kW 
vysálaných.  

Moduly jsou sestaveny do kaskády a pouze do 
jednoho modulu je veden signál 0/10 Vdc nebo 
ON/OFF.  
Moduly lze instalovat vodorovně nebo svisle podle 
směru proudění vzduchu, nezávisle na orientaci 
ohřívače vzduchu. Pokud by instalace vyžadovala, aby 
proud vzduchu směřoval svisle, je potřeba objednat u 
výrobce APEN GROUP ohřívač vzduchu PCH s kódem 
končícím na -00V0 (podrobnosti najdete v kapitole 4.4 
Montáž jednoho či více modulů). 
 

Model PCH130 PCH160 PCH210 PCH320 PCH420 

Typ zařízení  B23P - B53P - C13 - C43 - C53 - C63 - C83 

Homologace CE PIN. 0694CP1457 
Třída NOx Val 5 
 Účinnost ohřívače 
  min max min max min max min max min max 
Tepelný příkon (Hi) kW 12,40 |130,00 16,40 164,00 21,00 200,00 21,00 300,00 21,00 400,00 
Užitný tepelný výkon kW 13,40 125,86 17,77 160,06 22,77 194,30 22,77 291,45 22,77 388,60 
Účinnost Hi (P.C.I) % 108,06 96,82 108,35 97,60 108,40 97,15 108,40 97,15 108,40 97,15 
Účinnost Hs (P.C.S) % 97,36 87,22 97,62 87,93 97,68 87,52 97,68 87,52 97,68 87,52 
Komínové ztráty při zažehnutém hořáku 
(Hi) % 0,2 3,2 0,3 2,4 0,2 2,8 0,2 2,8 0,2 2,8 

Komínové ztráty při vypnutém hořáku (Hi) % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Ztráty pláštěm (1)  0% 0% 0% 0% 0% 
Max. množství kondenzátu (2) l/h 4,2 6,6 5,4 8,1 10,8 
 Odpadní plyny - znečišťující emise 

Oxid uhelnatý - CO - (0% kyslíku O2) (3) ppm < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Oxidy dusíku - NOx - (0% kyslíku O2) (4)  39 mg/kWh - 22 
ppm 

32 mg/kWh - 18 
ppm 

41 mg/kWh - 23 
ppm 

41 mg/kWh - 23 
ppm 

41 mg/kWh - 23 
ppm 

Tlak v komíně Pa 120 120 120 120 120 
 Teplota spalin, obsah CO2 a hmotnostní průtok spalin: viz tabulku na str. 51 a násl. 
 Elektrické charakteristiky 
Napájecí napětí V 230 Vac - 50 Hz jedna fáze 
Spotřebovaný elektrický výkon W 30 194 80 246 40 260 60 390 80 520 
Elektrický výkon při stand by W <5 
Stupeň krytí IP IP X5D 

Provozní teploty °C -15°C až +40°C - pro nižší teploty je třeba instalovat Sadu pro vytápění prostoru s hořákem 

 Přípojky 

Ø přípojky plynu  UNI/ISO 228/1- G 11/2" UNI/ISO 228/1- G 1/" UNI/ISO 228/1- G 1/" UNI/ISO 228/1- G 1/" UNI/ISO 228/1- G 2" 

Ø sacího/odtahového potrubí mm 2 x 80/80 2 x 80/80 2 x 80/80 3 x 80/80 4 x 80/80 
 Průtok vzduchu 
Min. průtok vzduchu (5) m3/h 6200 8400 1Ø800 16200 21600 
Tlaková ztráta výměníku Pa viz graf 
Max. použitelný tlak Pa 1200 1200 1200 1200 1200 
 Hmotnost 
Netto hmotnost kg 154 206 250 375 500 

POZN.: 
(1) Ztráty pláštěm jsou stejné jako ztráty stroje, který obsahuje PCH. 
(2) Max. hodnota kondenzátu získaná při zkoušce při 30%Qn. 
(3) Hodnota odpovídající kat. H (G20) 
(4) Vážená hodnota EN1020 odpovídající kat. H (G20), odpovídající Hi (P.C.I.). 
(5) Min. průtok vzduchu byl vypočítán pro Δt = 50°C, což odpovídá průmyslovému a speciálnímu použití. U modelů malých 
rozměrů byly průtoky navýšeny oproti vypočítané hodnotě s použitím Δt = 50°C, aby bylo zaručeno správné chlazení výměníku.



Modul ohřívače vzduchu PRH a PCH   
 

PRH-PCH 15 Kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 
 

APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace. 

C - PRH Moduly sestavené svisle (Systém C)  
Jsou tvořeny dvěma výměníky; hořáků, spalovacích 
komor a kouřovodů je pak stejný počet jako výměníků.  
Okruh plynu a elektrický obvod jsou pro všechny moduly 
společné.  
Tyto moduly znamenají úsporu místa co do šířky a nízké 
tlakové ztráty při průchodu vzduchu.  
 

Série obsahuje modely se dvěma moduly PRH152 a 
202.  
Tepelný výkon se mění v rozsahu od 56,2 do 184,6 kW 
vysálaných. 
Moduly lze instalovat pouze pro vodorovný směr 
proudění vzduchu. Instalace ohřívače vzduchu se 
svislým prouděním vzduchu není možná. 

Model PRH152 PRH202 

Typ zařízení  B23P - B53P - C13 - C43 - C53 - C63 - 
C83 

Homologace CE PIN. 0694CP1457 
Třída NOx Val 5 
 Účinnost ohřívače 
  min max min max 
Tepelný příkon (Hi) kW 60 147,0 81,8 200,0 
Užitný tepelný výkon kW 56,2 135,0 76,8 184,6 
Účinnost Hi (P.C.I) % 93,7 91,8 93,9 92,3 
Účinnost Hs (P.C.S) % 84,3 82,6 84,5 83,1 
Komínové ztráty při zažehnutém hořáku (Hi) % 6,3 8,2 6,1 7,7 
Komínové ztráty při vypnutém hořáku (Hi) % <0,1 <0,1 
Ztráty pláštěm (1)  0% 0% 

 Odpadní plyny - znečišťující emise 

Oxid uhelnatý - CO - (0% kyslíku O) (2)(5) ppm <5 
<5 

Oxidy dusíku - NOx - (0% kyslíku O2) (3) (5) mg/ 
kWh 

45 mg/kWh - 26 
ppm 

49 mg/kWh - 28 
ppm 

Tlak v komíně Pa 140 140 

 
Teplota spalin, obsah CO2 a hmotnostní 

průtok spalin: viz tabulku na str. 51 a 
násl. 

 Elektrické charakteristiky 
Napájecí napětí V 230 Vac - 50 Hz jedna fáze 
Spotřebovaný elektrický výkon W 122 224 160 242 
Elektrický výkon při stand by W <5 
Stupeň krytí IP IP X5D 

Provozní teploty °C 
-15°C až +40°C - pro nižší teploty je 
třeba instalovat Sadu pro vytápění 

prostoru s hořákem 
 Přípojky 

Ø přípojky plynu  UNI/ISO 228/1- G 11/2" UNI/ISO 228/1- G 1/" 

Ø sacího/odtahového potrubí mm 2 x 80/80 2 x 80/80 
 Průtok vzduchu 
Min. průtok vzduchu (4) m3/h 8400 11400 
Tlaková ztráta výměníku Pa viz graf 
Max. použitelný tlak Pa 1200 1200 
 Hmotnost 
Netto hmotnost kg 148 200 

POZN.: 
(1) Ztráty pláštěm jsou stejné jako ztráty stroje, který obsahuje PRH. 
(2) Hodnota odpovídající kat. H (G20) 
(3) Vážená hodnota EN1020 odpovídající kat. H (G20), odpovídající Hi (P.C.I.). 
(4) Min. průtok vzduchu byl vypočítán pro Δt = 50°C, což odpovídá průmyslovému a speciálnímu použití 

U modelů malých rozměrů byly průtoky navýšeny oproti vypočítané hodnotě s použitím Δt = 50°C, aby bylo zaručeno správné chlazení výměníku.



Modul ohřívače vzduchu PRH a PCH   
 

PRH-PCH 16 Kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 
 

APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace. 

C - PCH Moduly sestavené svisle (Systém C)  
Jsou tvořeny dvěma výměníky; hořáků, spalovacích 
komor a kouřovodů je pak stejný počet jako výměníků.  
Okruh plynu a elektrický obvod jsou pro všechny moduly 
společné.  
Tyto moduly znamenají úsporu místa co do šířky a nízké 
tlakové ztráty při průchodu vzduchu.  
Série obsahuje modely se dvěma moduly PCH132, 162 
a 212. 

  
Tepelný výkon se mění v rozsahu od 13,4 do 194,4 kW 
vysálaných.  
Moduly jsou sestaveny do kaskády a pouze do jednoho 
modulu je veden signál 0/10 Vdc nebo ON/OFF.  
Moduly lze instalovat pouze pro vodorovný směr 
proudění vzduchu. Instalace ohřívače vzduchu se 
svislým prouděním vzduchu není možná. 
 

Model PCH132 PCH162 PCH212 

Typ zařízení  B23P - B53P - C13 - C43 - C53 - C63 - C83 

Homologace CE PIN. 0694CP1457 
Třída NOx Val 5 
 Účinnost ohřívače 
  min max min max min max 
Tepelný příkon (Hi) kW 12,40 |130,00 16,40 164,00 21,00 200,00 

Užitný tepelný výkon kW 13,40 125,86 17,77 160,06 22,77 194,30 

Účinnost Hi (P.C.I) % 108,06 96,82 108,35 97,60 108,40 97,15 

Účinnost Hs (P.C.S) % 97,36 87,22 97,62 87,93 97,68 87,52 

Komínové ztráty při zažehnutém hořáku (Hi) % 0,2 3,2 0,3 2,4 0,2 2,8 

Komínové ztráty při vypnutém hořáku (Hi) % <0,1 <0,1 <0,1 

Ztráty pláštěm (1)  0% 0% 0% 

Max. množství kondenzátu (2) l/h 4,2 6,6 5,4 

 Odpadní plyny - znečišťující emise 

Oxid uhelnatý - CO - (0% kyslíku O2) (3) ppm < 5 < 5 < 5 

Oxidy dusíku - NOx - (0% kyslíku O2) (4)  39 mg/kWh - 22 
ppm 

32 mg/kWh - 18 
ppm 

41 mg/kWh - 23 
ppm 

Tlak v komíně Pa 120 120 120 

 Teplota spalin, obsah CO2 a hmotnostní průtok spalin: viz 
tabulku na str. 51 a násl. 

 Elektrické charakteristiky 
Napájecí napětí V 230 Vac - 50 Hz jedna fáze 
Spotřebovaný elektrický výkon W 30 194 80 246 40 260 
Elektrický výkon při stand by W <5 
Stupeň krytí IP IP X5D 

Provozní teploty °C -15°C až +40°C - pro nižší teploty je třeba instalovat Sadu 
pro vytápění prostoru s hořákem 

 Přípojky 

Ø přípojky plynu  UNI/ISO 228/1- G 11/2" UNI/ISO 228/1- G 1/" UNI/ISO 228/1- G 1/" 

Ø sacího/odtahového potrubí mm 2 x 80/80 2 x 80/80 2 x 80/80 
 Průtok vzduchu 
Min. průtok vzduchu (5) m3/h 6200 8400 1Ø800 
Tlaková ztráta výměníku Pa viz graf 
Max. použitelný tlak Pa 1200 1200 1200 
 Hmotnost 
Netto hmotnost kg 148 200 240 

POZN.: 
(1) Ztráty pláštěm jsou stejné jako ztráty stroje, který obsahuje PCH. 
(2) Max. hodnota kondenzátu získaná při zkoušce při 30%Qn. 
(3) Hodnota odpovídající kat. H (G20) 
(4) Vážená hodnota EN1020 odpovídající kat. H (G20), odpovídající Hi (P.C.I.). 
(5) Min. průtok vzduchu byl vypočítán pro Δt = 50°C, což odpovídá průmyslovému a speciálnímu použití. 
U modelů malých rozměrů byly průtoky navýšeny oproti vypočítané hodnotě s použitím Δt = 50°C, aby bylo zaručeno správné chlazení 
výměníku. 
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Graf závislosti průtoku vzduchu a tlakových ztrát 

Průtok vzduchu při 15°C 

C – Moduly sestavené svisle 

Průtok vzduchu při 15°C 

A – Jednotlivé moduly 

Průtok vzduchu při 15°C 

B – Moduly sestavené vodorovně 
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Graf závislosti průtoku vzduchu na rychlosti průchodu vzduchu průřezem výměníku 

A – Jednotlivé moduly 
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Průtok vzduchu při 15°C 

B – Moduly sestavené vodorovně 
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C – Moduly sestavené svisle 
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Průtok vzduchu při 15°C 
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3.2 Rozměry 

A - Jednotlivé moduly (Systém A) 

LEGENDA: 
E připojení elektrického obvodu;  
G připojení plynu;  
A sání;  
S odtah spalin;  
C odvod kondenzátu (pouze u modelů PCH); 
* odkaz na ISO 228/1.

Mod.
PCH B H L H1 H2 H3 L1 L2 L3 E G* A S C*

PCH020

450

660
710

534

63 -

450

230 47 2X 
Ø21

G
3/4'' 

Ø 80 Ø 80 G ½''

PCH034
950 690

PCH045
730 604

PCH065 1250 990

PCH080
815

1440
689

1180
G 1''

PCH105 1670 1410

Mod. 
PRH B H L H1 H2 H3 L1 L2 L3 E G* A S

PRH015
PRH024

450

660
710

534

63 -

450

230 47 2X 
Ø21

G
3/4'' 

Ø 80 Ø 80

PRH034
PRH042 950 690
PRH052

730 604
PRH072 1250 990

PRH102 815 1440 689 1180 G 1''

Rozměry 

Rozměry 
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B - Moduly sestavené vodorovně (Systém B) 

LEGENDA: 
E připojení elektrického obvodu;  
G připojení plynu;  
A sání;  
S odtah spalin;  
C odvod kondenzátu (pouze u modelů PCH); 
* odkaz na ISO 228/1.

Mod.
PCH B H L H1 H2 H3 L1 L2 L3 E G* A S C*

PCH130 740

1050

1260

418 53 108

1000

230 47 2X 
Ø21 

G
1 ½''

2X Ø 
80

2X Ø 
80

1 X 
G ½''

PCH160

825

1450 1190

PCH210

1680 1420
PCH320 1575 3X Ø 

80
3X Ø 

80
PCH420 2100 4X Ø 

80
4X Ø 

80

Mod.
PRH B H L H1 H2 H3 L1 L2 L3 E G* A S

PRH144 740
1050

1260

418 53 108

1000

230 47 2X 
Ø21 

G
1 ½''

2X Ø 
80

2X Ø 
80PRH204

825 1450 1190
PRH310 1575 3X Ø 

80
3X Ø 

80
PRH410 2100 4X Ø 

80
4X Ø 

80

Rozměry 

Rozměry 
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C - Moduly sestavené svisle (Systém C) 

LEGENDA: 
E připojení elektrického obvodu;  
G připojení plynu;  
A sání;  
S odtah spalin;  
C odvod kondenzátu (pouze u modelů PCH); 
* odkaz na ISO 228/1.

Mod.
PCH B H L H1 H2 H3 L1 L2 L3 E G* A S C*

PCH132

450

1460 1250 604

63 126

990

230 47 2X 
Ø21

G
1 ½''

2X Ø 
80

2X Ø 
80

1 X 
G ½''

PCH162
1630

1440
689

1180

PCH212 1670 1410

Mod.
PRH B H L H1 H2 H3 L1 L2 L3 E G* A S

PRH152

450

1460 1250 604

63 126

990

230 47 2X 
Ø21

G
1 ½''

2X Ø 
80

2X Ø 
80PRH202 1630 1440 689 1180

Rozměry 

Rozměry 
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3.3 Dodávka modulů PRH/PCH 

Odtah spalin - Sání vzduchu do spalování  
Moduly ohřívačů vzduchu PRH/PCH jsou certifikovány, 
co se týče odtahu spalin a sání vzduchu, a to takto:  
• typ "C": okruh spalování je uzavřený vzhledem
k prostředí, v němž je ohřívač vzduchu instalován; 
• typ "B": otevřený okruh spalování, kdy je vzduch do
spalování nasáván z prostředí, v němž je ohřívač 
vzduchu instalován.  

Obě sací koncovky ("C" a "B") jsou sériově dodávány 
firmou APEN GROUP.  
Rozdíl mezi těmito dvěma typy spočívá v koncovce 
sacího potrubí.  
V provedení "C" je koncovka sání nástavcem, který je 
třeba připojit k ohřívači vzduchu PRH/PCH podle pokynů 
v návodu k montáži na následující stránce. 
V provedení "B" se jedná o koncovku z nerez oceli 
s otvory na třech stranách, která se instaluje nasunutím 
na sací koncovku "C" (ta je součástí dodávky u všech 
modelů) tak, aby strana bez otvoru směřovala vzhůru a 
chránila ohřívač vzduchu před přímým vniknutím vody 
(toto použití mění stupeň krytí přístroje na IPX5). 

Opláštění 

Sání typu "C" 

Sání typu "B" 

Komponenty, které jsou součástí předního panelu a 
nejsou dodávány sériově.  
Při instalaci je třeba použít vhodné obložení a 
opláštění odpovídající složení jednotky na úpravu 
vzduchu nebo střešní jednotky, do níž bude ohřívač 
vzduchu PRH/PCH instalován. 

Modul ohřívače vzduchu PRH/PCH je ve standardním 
provedení dodáván včetně čelního panelu 
z pozinkovaného plechu, který není vhodný pro přímé 
venkovní použití, a bez dvířek. Na objednávku lze dodat 
soupravu obsahující čelní panel i dvířka.  
Rozhodnutí nedodávat čelní panel umožňuje realizovat 
topnou jednotku, v níž je modul instalován, v barvách a 
materiálech podle firemních barev zákazníka.  
APEN GROUP na vyžádání dodává výkres ve formátu 
.cad pro zhotovení čelního panelu a dvířek.  
APEN GROUP dodává jako standardní soupravu také 
čelní panel a dvířka v bílé barvě blízké odstínu RAL 
9003, tu je třeba objednat podle kódů uvedených 
v tabulce v následující kapitole „Příslušenství“. Z důvodu 
balení a expedice jsou tyto sady dodávány v 
demontovaném stavu.  
Na objednávku a za přípatek může firma APEN GROUP 
dodávat tyto panely také v jiných rozměrech, barvách a 
materiálech.  
Součástí standardní dodávky jsou: rychlosvorky a 
kabelové koncovky. Modul ohřívače vzduchu PRH/PCH 
je dodáván včetně gumového těsnění NBR s kovovým 
jádrem, které je předmontované v prostoru s hořákem. 

Balení ohřívače vzduchu PRH/PCH a čelního panelu 
s dvířky 

HG0130.00 A 006

HG0130.00 A 007

HG0130.00 A 008
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Příslušenství  
Sada čelního panelu je dodávána firmou APEN GROUP 
jako příslušenství, a to s těmito objednacími kódy: 

Sada čelního panelu obsahuje uzavírací panel a dvířka, 
která se na uzavírací panel namontují.  
Při instalaci v místech, kde teplota vzduchu klesá pod 
mínus 15°C, se doporučuje objednat sadu pro vyhřívání 
prostoru s hořákem:  

G28560 pro modely PRH; 
G28510 pro modely PCH. 

Způsoby instalace, připojení a seřízení sady do ohřívače 
vzduchu jsou uvedeny v návodu k instalaci. 

Standardní vybavení 
Součástí vybavení každého ohřívače vzduchu 
PRH/PCH jsou některé doplňky, neodmyslitelné pro 
správnou instalaci:  
• 1 sací koncovka;
• 1 sací koncovka pro použití u typu "B23";
• 1 koncovka pro odtah spalin;
• 2 těsnění z černé gumy EPDM pro odtah spalin;
• 8 šroubů samořezných M4 x 16;
• 6 šroubů M6 x 16;
• 6 podložek;
• 6 kulatých těsnění z červené silikonové gumy;
• 2 kabelové pláště PG13,5;
• 1 zelené těsnění klin/sil (pro pojistnou matici

plynu);
• 1 pojistná matice pro plynovou trubku;
• západky na 1/4 otáčky se zářezem pro šroubovák.

Těsnění zhotovené na místě pomocí silikonu. 
Postupujte podle profilu znázorněného na obrázku 

Těsnění z gumy NBR - součástí dodávky 
ohřívače vzduchu PRH/PCH 

Montáž čelního panelu a dvířek  
Při sestavování modulu postupujte takto: 
• po obvodu pozinkovaného panelu prostoru s

hořákem PRH/PCH aplikujte vrstvu silikonu, který 
zaručí utěsnění venkovního panelu na ohřívači 
vzduchu PRH/PCH, jak znázorňuje obrázek 
(aplikace silikonu je nutná, aby mělo zařízení krytí 
IPX5);  

• čelní panel upevněte k modulu pomocí čelních
šroubů M6 x 16; 

• plynovou trubku upevněte k čelnímu panelu a
použijte těsnění a pojistnou matici; 

• kabelové koncovky namontujte na čelní nebo na
boční panel, podle objednané konfigurace stroje; 

• namontujte sací nástavec a mezi čelní panel a
nástavec vložte černé kruhové těsnění "O-
kroužek"; použijte 8 samořezných šroubů M4 x 16;  

• na panel dvířek namontujte západky.

Ohřívač vzduchu typu "B" s otevřeným spalovacím 
okruhem do prostředí, v němž je nainstalován 
Namontujte příslušenství pro sání vzduchu z prostředí a 
odtah spalin vyvedený směrem ven (viz obrázek na 
následující straně).  
Ohřívač vzduchu typu "C" s uzavřeným spalovacím 
okruhem vůči prostředí, v němž je instalován 
Namontujte příslušenství pro sání vzduchu a odtah 
spalin vyvedené směrem ven (viz obrázek na následující 
straně). 

Model
PCH

Sada čelního
panelu

Kód
PCH020

G28881
PCH034

PCH045
G28882

PCH065

PCH080
G28883

PCH105

PCH130 G28884

PCH160
G28885

PCH210

PCH320 G28886

PCH420 G28887

PCH132 G28888

PCH162
G28889

PCH212

Model
PRH

Sada čelního
panelu

Kód
PRH015

G28881
PRH024

PRH034

PRH042

PRH052
G28882

PRH072

PRH102 G28883

PRH144 G28884

PRH204 G28885

PRH310 G28876

PRH410 G28877

PRH152 G28888

PRH202 G28889
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--------------------------------------------------------------------------- 
POZOR: V aplikaci typu "B23" namontujete sací 
koncovku správně tak, že vnitřní válec navlečete na 
sací koncovku typu "C", aby byla strana bez otvorů 
obrácena směrem vzhůru a chránila ohřívač 
vzduchu před přímým vniknutím vody (toto použití 
mění stupeň krytí přístroje na IPX5).  
--------------------------------------------------------------------------- 

"Slepá" strana VŽDY obrácená směrem nahoru 

--------------------------------------------------------------------------- 
POZOR: Koncový nástavec typu "B" je třeba 
namontovat na sací koncovku tak, aby strana bez 
otvorů pro vzduch směřovala vzhůru. Během 
instalace pracujte pozorně a s ohledem na směr 
proudění vzduchu ohřívačem, které nastane po 
vložení ohřívače PRH/PCH do jednotky pro úpravu 
vzduchu nebo do střešní jednotky.  
-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 
POZOR: Otočte sací koncovku správně tak, aby byl 
výřez v trubkovitém nástavci obrácen směrem 
vzhůru, což zajistí správnou funkčnost ohřívače 
vzduchu PRH/PCH.  
--------------------------------------------------------------------------- 

Příslušenství dodávané jako součást objednávky 
pro správnou instalaci ohřívače vzduchu PRH/PCH. 

HG0130.00 A 011

HG0130.00 A 013

HG0130.00 A 012
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4 POKYNY PRO MONTÁŽNÍHO 
TECHNIKA 

Pokyny týkající se instalace a regulace ohřívače 
vzduchu jsou vyhrazeny pouze povolaným osobám. 
Doporučujeme přečíst si Bezpečnostní upozornění.  
Připomínáme, že instalace jednotek, které obsahují 
modul PRH/PCH, podléhají stejným montážním 
předpisům jako ohřívače vzduchu, neboť z právního 
hlediska se jedná o ohřívače vzduchu.  

4.1 Instalace modulu do jednotky 

Ohřívač vzduchu PRH/PCH lze vložit do jednotky pro 
úpravu vzduchu nebo do střešní jednotky dvěma 
různými způsoby:  
OUTDOOR: venkovní panel ohřívače vzduchu je 
umístěn mimo jednotku.  
INDOOR: venkovní panel ohřívače vzduchu je umístěn 
uvnitř jednotky a vytváří meziprostor mezi modulem a 
venkovní stěnou jednotky. 

Instalace OUTDOOR  
Při instalaci OUTDOOR se může použít bez rozdílu jak 
instalace typu "C" s utěsněnou spalovací komorou, tak i 
instalace typu "B" s otevřenou spalovací komorou.  
Když je ohřívač vzduchu instalován venku, je třeba 
věnovat pozornost poloze těsnění na dvířkách a obecně 
je nutné podniknout taková opatření, aby se do prostoru 
s hořákem nedostala voda (viz obrázek na předchozích 
stránkách, který znázorňuje polohu těsnění).  
Při instalaci typu "C" s utěsněnou spalovací komorou je 
nutné nasadit na sání vzduchu sací potrubí a 
odpovídající koncovku.  
Když je požadována instalace typu "B" s otevřenou 
spalovací komorou, je třeba namontovat na sání 
koncovku z nerez oceli, která je sériově dodávána 
firmou APEN GROUP.  
Instalace OUTDOOR se provádí buď za použití Sady 
čelního panelu (viz kapitolu 3.3 "Dodávka modulů PCH") 
nebo za použití vhodného panelu vlastní výroby podle 
výkresové dokumentace (ve formátu .cad), kterou APEN 
GROUP dodává na vyžádání. 

Příklad instalace Outdoor 

Instalace INDOOR 
Také při instalaci INDOOR se může použít bez rozdílu 
jak instalace typu "C" s utěsněnou spalovací komorou, 
tak i instalace typu "B" s otevřenou spalovací komorou. 

Ohřívač vzduchu typu "B" se spalovacím okruhem 
otevřeným do prostředí, v němž je nainstalován 
V tomto případě jsou nutná některá dodatečná opatření 
kromě těch, která jsou nutná pro zabránění vniknutí 
vody do prostoru s hořákem. Například v meziprostoru, 
v němž se nachází připojení plynu k ohřívači vzduchu, 
bude nutné do venkovního panelu realizovat větrací 
otvory o velikosti 2% největšího vnitřního průřezu. Tyto 
otvory musí být rozmístěny rovnoměrně na horní a dolní 
straně panelu (EN525) a meziprostor musí být dokonale 
utěsněn proti průchodu upravovaného vzduchu. U 
tohoto typu ohřívačů může být vzduch pro spalování 
nasáván přímo z meziprostoru, který však musí být 
pečlivě utěsněný, a to především v případě instalací, 
kde je ventilátor jednotky umístěn za ohřívačem 
vzduchu PRH/PCH.  
--------------------------------------------------------------------------- 
POZN.: V žádném případě nesmí dojít k tomu, že 
meziprostor v jednotce pro úpravu vzduchu nebo ve 
střešní jednotce bude ventilátorem uváděn do stavu 
podtlaku, neboť by to znamenalo, že po vypnutí 
hořáku bude velmi horký vzduch z výměníku proudit 
do meziprostoru a bude procházet přes ventilátor 
hořáku, což tento ventilátor nevratně poškodí.  

HG0130.00 A 014

HG0130.00 A 015

Příklad instalace Indoor  
(s otvory pro větrání meziprostoru) 
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4.2 Montáž modulu 

Pro montáž ohřívače vzduchu PRH/PCH do střešní 
jednotky nebo do jednotky pro úpravu vzduchu 
doporučujeme připravit čtyři opěrné lišty, jak znázorňuje 
vedlejší obrázek, nebo se ujistit, že ohřívač vzduchu, 
umístěný v prostoru s hořákem, je upevněn tak, aby se 
nehýbal a nepoškodil během přepravy.  
Podle průtoku vzduchu mohou být lišty/držáky buď zcela 
uzavřené, nebo částečně otevřené, a to kvůli menším 
tlakovým ztrátám.  
Aby nedocházelo k velkým tlakovým ztrátám v případě 
vysokých průtoků, bude nutné, aby projektant systému 
navrhl obtokový okruh.  
Tento okruh je možné vypočítat pomocí údajů z kapitoly 
4.3 "Výpočet obtoku" nebo ve výpočtového softwaru, 
dodávaném na objednávku firmou APEN GROUP. 

Opatření pro okolní zařízení 
V ohřívači vzduchu PRH/PCH je namontován pojistný 
termostat STB spojený se sondou pro kontrolu teploty, 
oba se nacházejí v meziprostoru výměníku.  
V případě údržby nebo výměny termostatu je přístup 
z venku možný přes prostor, v němž je umístěn hořák.  

Všechny komponenty patřící do jednotky pro úpravu 
vzduchu nebo do střešní jednotky, do níž bude vložen 
ohřívač vzduchu PRH/PCH (ventilátory, filtry, separátory 
kapek atd.):  
• jsou-li vyrobeny z plastu, pak musí být instalovány

ve vzdálenosti minimálně 1 m a chráněny vloženým 
roštem 

--------------------------------------------------------------------------- 
POZN.: Plastický materiál musí být typu V0 UL94 
(samozhášecí)  
-------------------------------------------------------------------------- 
• jsou-li vyrobeny z kovu, pak musí být umístěny v

minimální vzdálenosti 500 mm a mohou být bez 
roštu.  

Tato vzdálenost slouží k ochraně filtru v případech, kdy 
dojde k přerušení elektrického napájení a tedy 
k ventilaci se zahřátým výměníkem. 

Příklad instalace ohřívače vzduchu PRH/PCH uvnitř 
jednotky na úpravu vzduchu: při vložení ohřívače 
vzduchu PRH/PCH do jednotky pomáhají čtyři lišty. 

Doporučujeme použití filtrů z kovových vláken nebo 
s papírem ze skelných vláken (Tmax 100-120°C). 

V případě, že se v bezprostřední blízkosti modulu 
ohřívače vzduchu PRH/ PCH nachází motor ventilátoru 
nebo měnič (méně než 400 mm), je nutné použití 
kovového stínění na ochranu jejich elektrických součástí 
i pro odstínění sálání.  
V blízkosti ohřívače vzduchu PRH/PCH je zakázáno 
instalovat jakýkoliv typ hořlavého materiálu. 

HG0130.00 A 017

HG0130.00 A 016

Stínění pro ochranu motoru Minimální vzdálenost 
filtrů 500 mm 

Směr proudění vzduchu Směr proudění vzduchu 

Prázdný prostor 
pro údržbu 
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4.3 Výpočet obtoku 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DŮLEŽITÉ: Na vyžádání dodává firma APEN GROUP program, který automaticky vypočítá průtok a rozměry 
obtoku nutného pro jednotlivé typy instalace.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Výpočet průtoku obtokem lze provést i tímto postupem. Znázorněný postup výpočtu je pouze příkladem a byl sestaven pro 
použití jednoho modulu ohřívače vzduchu PCH. Stejný postup platí i pro modul ohřívače vzduchu PRH:  

A. Za předpokladu určitých stálých tlakových ztrát průřezem PCH (např. cca 120 Pa) [PPCH] odečtěte průtok procházející 
průřezem PCH [QPCH] z grafu PRŮTOK VZDUCHU – TLAKOVÉ ZTRÁTY. 

B. Pomocí grafu PRŮTOK VZDUCHU-RYCHLOST najděte pro výše odečtený proudící průtok [QPCH] rychlost vzduchu 
proudícího průřezem PCH [VPCH]; 
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C. Průtok vzduchu obtokem [QBYPASS] vypočtěte tak, že od celkového průtoku jednotkou na úpravu vzduchu nebo střešní 
jednotkou [QTOT] odečtete průtok procházející přes PCH [QPCH]:  

QBYPASS [m3/h] = QTOT – QPCH 

D. Rychlost vzduchu procházejícího průřezem obtoku [VBYPASS] vypočtěte pomocí vzorce pro výpočet dynamického tlaku za 
předpokladu, že hustota vzduchu [ρARIA] bude konstantní a rovna 1,2 kg/m3:  

VBYPASS [m/s] = (2*PPCH/ ρARIA)1/2 

E. Plochu obtoku [ABYPASS] vypočtěte tak, že průtoku vzduchu procházejícího průřezem obtoku „vnutíte“ rychlost vzduchu 
procházejícího přes obtok [VBYPASS] :  

ABYPASS [m2] = QBYPASS [m3/h] / VBYPASS [m/s] /3600 [s/h] 
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F. Jakmile budete znát velikost obtoku, můžete vypočítat, jakou výšku musí tento obtok mít, pokud se bude jednat o horní 
obtok, nebo jako šířku musí mít, pokud se bude jednat o boční obtok:  

HORNÍ BYPASS: x = ABYPASS / L 

BOČNÍ BYPASS: y = ABYPASS / H 

Plocha obtoku může být v závislosti na požadavcích instalace rozdělena horně nebo bočně.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
POZN.: Doporučujeme do průřezu obtoku nainstalovat ručně nastavitelné žaluzie nebo pohyblivé mřížky, aby bylo 
možné přesné nastavení stroje ve fázi instalace.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L (viz tabulku rozměrů) 

HG0130.00 A 018

HG0130.00 A 019
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4.4 Montáž jednoho či více modulů 

Do jedné jednotky na úpravu vzduchu nebo do střešní jednotky je možné zkombinovat více ohřívačů vzduchu PRH/PCH, 
a dosáhnout tak vysokých hodnot výkonu.  
Ohřívače mohou být sestaveny paralelně – ventilace může být vpravo i vlevo, neboť ohřívač vzduchu PCH/ PCH využívá 
jediné ochrany proti příliš vysoké teplotě vzduchu jak zprava, tak i zleva. 
V případě sestavení více ohřívačů je bezpečnost zajištěna příslušným termostatem, nacházejícím se na jednom modulu. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
POZN.: Vodorovná nebo svislá orientace znamená směr 
proudění vzduchu 
-----------------------------------------------------------------------------------  

Montáž jediného ohřívače vzduchu (Systém A)  
Při běžné instalaci jediného ohřívače vzduchu je proudění 
vzduchu vodorovné a může být vpravo nebo vlevo bez rozdílu, 
ventilátor lze umístit před nebo za výměník. 

Odvod kondenzátu 

Na objednávku může být proudění vzduchu i svislé.  
U ohřívačů PRH lze naklonění dosáhnout použitím 
standardního provedení modulu, zatímco u ohřívačů PCH je 
třeba objednat modul s kódem, který končí na "-00V0". Tento 
rozdíl ovlivňuje správnou polohu a orientaci pro odvod 
kondenzátu.  
----------------------------------------------------------------------------------  
POZOR: Máte-li modul se svislým prouděním vzduchu, 
může být poloha ohřívače vzduchu PRH/PCH upravena na 
vodorovnou tak, že se svislé provedení výměníku otočí o -
90° (90°proti směru hodinových ručiček), jak je znázorněno 
na obrázku. Není však možné otočení opačným směrem 
(90°po směru hodinových ručiček).  
---------------------------------------------------------------------------------- 

Montáž více ohřívačů paralelně (Systém B a Systém C)  
V případě vysokých tepelných výkonů je třeba použít řešení se 
dvěma či více výměníky. Při tomto typu instalace je nutné 
zkontrolovat, že je proud vzduchu na výměnících vyvážený.  

Moduly sestavené vodorovně (Systém B)  
Ve standardní konfiguraci je proudění vzduchu přes výměníky 
vodorovné a může být pravé i levé bez rozdílu. 

Odvod kondenzátu 

otočení o 90°proti 
směru hodinových 

ručiček 

Odvod kondenzátu 

PRHXXX
PCHXXX

HG0130.00 A022

PCHXXX-00V0

HG0130.00 A022

PRHXXX
PCHXX0

HG0130.00 A023
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Na objednávku může vzduch procházet i svisle.  
U ohřívačů PRH lze otočení provést pomocí standardního 
modulu, zatímco u ohřívačů PCH je třeba objednat modul 
s kódem končícím na "-00V0". Tato specifikace určuje správné 
postavení a orientaci odvodu kondenzátu.  
----------------------------------------------------------------------------------  
POZOR: Když vzduch prochází svisle, musí být standardní 
vodorovně komponovaný ohřívač vzduchu PRH/PCH 
(Systém B) nainstalován otočený -90° (neboli 90° ve směru 
hodinových ručiček).  

Moduly sestavené svisle (Systém C)  
Při tomto typu aplikace je povoleno pouze vodorovné proudění 
vzduchu a může být pravé či levé bez rozdílu.  
Pokud to instalace umožňuje, pak v případě nutnosti vysokých 
výkonů mohou být svisle zkombinované moduly namontovány 
vedle sebe, takže vzduch bude procházet vodorovně, a to v 
minimální vzájemné vzdálenosti cca 1000 mm. 

Odvod kondenzátu 

PRHXXX
PCHXX0-00V0

HG0130.00 A023

otočení o 90° po směru 
hodinových ručiček 

Odvod kondenzátu 

HG0130.00 A024 

PRHXX2
PCHXX2

Minimální vzdálenost 
1000 mm 
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4.5 Připojení do kouřovodu 

Modul ohřívače vzduchu PRH/PCH je zařízení se 
spalovacím okruhem uzavřeného typu a s ventilátorem 
hořáku umístěným před výměníkem.  
Podle toho, jak je nainstalován ohřívač vzduchu, může 
být připojení ke kouřovodu typu "C" se sáním 
spalovacího vzduchu z venku, nebo typu "B" se sáním 
spalovacího vzduchu z místnosti, v níž je ohřívač 
vzduchu nainstalován.  
V případě, že je ohřívač vzduchu nainstalován venku, je 
provedení typu "B" současně i provedením typu "C".  
Konkrétně je ohřívač vzduchu schválen pro tyto typy 
odtahů: B23P-C13-C33-C43-C53-C63; podrobnější 
informace o kouřovodech najdete v příslušných 
normách.  
-------------------------------------------------------------------------- 
POZN.: Odtah typu "C" je povinný pro ohřívače 
PRH/PCH vložené do jednotky na úpravu vzduchu 
nebo do střešní jednotky a nainstalované v interiéru 
(viz kapitolu 3.3 "Dodávka modulů PRH/PCH").  
--------------------------------------------------------------------------- 
Při sestavování kouřovodů je nutné používat schválené 
trubky a koncovky a počítat s tím, že v případě 
kondenzačních modulů PCH je třeba používat 
následující materiály:  
- hliník o tloušťce minimálně 1,5 mm;  
- nerez ocel o tloušťce minimálně 0,6 mm; obsah uhlíku 
v oceli musí být maximálně 0,2 %.  
Používejte trubky s těsněním, která zabrání případnému 
úniku kondenzátu z potrubí. Těsnění musí odolat 
teplotám spalin 140°C až 210°C pro PRH a 25°C až 
120°C pro PCH.  
Komín není třeba izolovat proti tvorbě kondenzátu, 
neboť kondenzát nečiní ohřívači vzduchu potíže, ohřívač 
je na to uzpůsobený. Potrubí izolujte v případě, že je 
nutné chránit osoby před náhodným stykem s komínem. 

Pro sání vzduchu používejte:  
- hliník o tloušťce minimálně 1,0 mm;  
- nerez ocel o tloušťce minimálně 0,4 mm. 
-------------------------------------------------------------------------- 
DŮLEŽITÉ: Vodorovné úseky kouřovodu, které tvoří 
odtah spalin, musí být nainstalovány pod mírným 
sklonem (1°- 3°) směrem k ohřívači vzduchu, aby se 
v kouřovodu nehromadil kondenzát.  
--------------------------------------------------------------------------- 

Společný komín 
Je-li to možné, je vždy lepší zhotovit samostatné 
kouřovody, protože tím, že jsou spalinové okruhy 
modulů PRH/PCH pod tlakem, vyvarujete se rizika, že 
nesprávné nadimenzování způsobí chybnou funkčnost 
systému.  
Pokud byste chtěli využít společného komína, musí být 
takový odtah navržen projektantem a musí být na 
výstupu z každého jednotlivého spalinového okruhu 
před připojením do společného komína zpětný ventil 
(kód GXXXXX), aby jeden modul nemohl vypouštět 
produkty svého spalování do druhého modulu. 

Údaje o spalinách 
Tabulka, která umožňuje výpočet spalinového systému 
pomocí běžně dostupných trubek je uvedena v kapitole 
4.9 "Připojení plynu" v Údajích pro regulaci plynu.  
Maximální povolené množství recirkulovaných plynů je 
11%. 

PRHXXX
PCHXXX

PRHXXX
PCHXXX-00V0

PRHXXX
PCHXX0-00V0

PRHXXX
PCHXX0

HG0130.00 A 028b

HG0130.00 A 026b
HG0130.00 A 025b

HG0130.00 A 027b
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Průvodce výběrem trubek  
Níže uvedená tabulka obsahuje hodnoty tlakových ztrát 
trubek a koncovek Ø 80 a Ø 100. 
Pokud není koncovka přímo připojena k ohřívači a 
spaliny tedy musí urazit určitou vzdálenost, je nutné 
ověřit, že průměry použitých trubek, koncovek a kolen 
odpovídají požadavkům na délku této trasy. 
Po stanovení trasy odtahu spalin je třeba vypočítat 
tlakové ztráty každého jednotlivého dílce podle níže 
uvedené tabulky a podle použitého typu modulu 
PRH/PCH – každý komponent má jinou hodnotu tlakové 
ztráty, neboť jím proudí jiný objem spalin.  
Následně se sečtou tlakové ztráty všech vypočítaných 
dílců a zkontroluje se, že výsledek není vyšší než 
hodnota, která je k dispozici pro zvolený ohřívač 
vzduchu PRH/PCH. Pokud existuje potrubí pro sání 
vzduchu do spalování, musí být jeho ztráty sečteny se 
ztrátami odtahu spalin.  
V případě, že by součet ztrát všech částí potrubí 
překročil hodnotu tlaku, která je k dispozici pro odtah, je 
třeba použít potrubí o větším průměru a vše ověřit 
novým výpočtem – tlakové ztráty vyšší, než je tlak 
potřebný pro odtah spalin, snižují tepelný výkon modulu 
ohřívače vzduchu.  
--------------------------------------------------------------------------- 
POZN.: V případě instalace v místnosti:  
- je zakázáno použití koaxiálních trubek pro ohřívače 
PRH, ale je povoleno pro ohřívače PCH, a to v délce 
spalinového potrubí nepřesahující 3 metry;  
- instalace a poloha koncovky odtahu spalin musí 
být v souladu s místními předpisy.  
-------------------------------------------------------------------------- 
Vyskytnou-li se na trase spalin kolena, je třeba od 
celkové délky okruhu odečíst délku odpovídající 
použitému kolenu, a sice:  
• Koleno Ø 80 široký poloměr 90° Leq = 1,6m; 
• Koleno Ø 80 široký poloměr 45° Leq = 1,1m; 
• Koleno Ø 100 široký poloměr 90° Leq = 2,4m; 
• Koleno Ø 100 široký poloměr 45° Leq = 0,9m. 

Typy koncovek  
Typ B23P  
Otevřený spalovací okruh, produkty spalování jsou 
vypouštěny ven komínem přes zeď nebo přes střechu a 
vzduch do spalování je nasáván přímo z místnosti, v níž 
je stroj instalován.  
V tomto případě předpokládají normy UNI-CIG 7129 a 
UNI-CIG 7131 zhotovení vhodných otvorů do zdi.  
--------------------------------------------------------------------------- 
POZN.: Na sání vzduchu pro spalování musí být 
povinně namontována ochranná síť IP20, která 
zabrání vniknutí pevných částic o průměru větším 
než 12 mm; současně však musí mít oka sítě 
velikost minimálně 8 mm.  
--------------------------------------------------------------------------- 
Typ C13  
Uzavřený spalovací okruh (typ "C") připojený 
kouřovodem k vodorovné nástěnné koncovce. 

Typ C33  
Uzavřený spalovací okruh (typ "C") připojený 
kouřovodem ke svislé koncovce (na střeše). 

Typ C53  
Uzavřený spalovací okruh (typ "C") připojený dvěma 
oddělenými kouřovody ke dvěma koncovkám, které 
mohou ústit do míst s rozdílnými tlaky (např. jeden 
kouřovod je vyveden na střechu a druhý na zeď). 

Typ C63  
Uzavřený spalovací okruh (typ "C") připojený ke 
schválenému a samostatně prodávanému systému pro 
sání spalovacího vzduchu a odtah produktů spalování. 

PRHXX2
PCHXX2

HG0130.00 A 029b
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Modely PCH 020 034 045 065 Ø80 105  

Tlak na odtahu spalin 80 90 100 120 120 120 [Pa] 
Komponent Tlakové ztráty [Pa] Kód 
TRUBKA Ø130 ROVNÁ [l=1m] 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,3 G15820-13-XXX 
Ø130 KONCOVKA NA STĚNU z odděleného do koaxiálního 3,1 4,6 6,3 12,7 20,5 31,1 TC13-13-HC4 
Ø130 KONCOVKA NA STŘECHU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 1,4 4,4 6,9 14,7 23,0 34,0 TC33-13-VC4 
Ø130 KONCOVKA NA STŘECHU POUZE ODTAH PROTI VĚTRU - 0,3 0,6 2,0 3,7 5,9 TB23-13-VSW 
TRUBKA Ø100 ROVNÁ [l=1m] 0,2 0,6 0,9 2,0 3,1 4,7 G15820-10-XXX 
KOLENO Ø100 ŠIROKÝ POLOMĚR 90° 0,4 1,3 2,1 4,6 7,4 11,1 G15810-10-90 
KOLENO Ø100 ŠIROKÝ POLOMĚR 45° 0,2 0,6 0,9 2,0 3,2 4,8 G15810-10-45 
Ø100 KONCOVKA NA STĚNU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 4,7 14,1 21,9 46,5 73,1 107,9 TC13-10-HC2 
Ø100 KONCOVKA NA STŘECHU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 3,8 12,2 19,4 42,5 67,7 101,1 TC33-10-VC2 
Ø100 KONCOVKA NA STĚNU POUZE ODTAH 0,4 1,3 2,0 4,3 6,8 10,0 TB23-10-HS0 
Ø100 KONCOVKA NA STŘECHU POUZE ODTAH PROTI VĚTRU - 0,3 0,6 2,0 3,7 5,9 TB23-10-VSW 
POUZE SÁNÍ Ø100 VODOROVNÉ 1,2 1,5 1,7 2,4 3,2 4,3 TC00-10-HS0 
TRUBKA Ø80 ROVNÁ [l=1m] 0,6 2,1 3,3 7,3 11,7 17,5 G15820-08-XXX 
KOLENO Ø80 ŠIROKÝ POLOMĚR 90° 1,1 3,4 5,4 11,9 19,0 28,4 G15810-08-90 
KOLENO Ø80 ŠIROKÝ POLOMĚR 45° 0,6 1,7 2,7 5,9 9,4 14,1 G15810-08-45 
Ø80 KONCOVKA NA STĚNU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 9,0 25,4 37,0 70,2 103,4 - TC13-08-HC1 
Ø80 KONCOVKA NA STŘECHU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 9,2 29,6 45,9 95,9 - - TC33-08-VC1 
Ø80 KONCOVKA NA STĚNU POUZE ODTAH 0,6 2,5 4,1 9,2 14,8 22,2 TB23-08-HS0 
Ø80 KONCOVKA NA STŘECHU POUZE ODTAH PROTI VĚTRU - 0,1 0,4 1,4 2,7 4,4 TB23-08-VSW 
POUZE SÁNÍ Ø80 VODOROVNÉ 1,5 2,6 3,5 6,4 9,6 13,8 TC00-08-HS0 
REDUKCE Ø80/100 0,2 0,7 1,2 2,6 4,1 6,2 G15815-08-10 
REDUKCE Ø100/80 0,2 0,7 1,2 2,6 4,1 6,2 G15815-10-08 
REDUKCE Ø100/130 0,2 0,6 0,9 2,0 3,2 4,8 G15815-10-13 
REDUKCE Ø130/100 0,1 0,4 0,6 1,2 2,0 3,0 G15815-13-10 
 
POZN.: Hodnoty vypočítané z hmotnostního průtoku spalin pro metan G20. 
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Modely PRH 015 024 034 042 052 072 102  

Tlak na odtahu spalin 80 100 120 120 130 140 140 [Pa] 
Komponent Tlakové ztráty [Pa] Kód 
TRUBKA Ø130 ROVNÁ [l=1m] 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,3 G15820-13-XXX 
Ø130 KONCOVKA NA STĚNU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 3,1 3,7 4,7 6,5 8,7 17,0 32,4 TC13-13-HC4 
Ø130 KONCOVKA NA STŘECHU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 1,1 2,8 4,6 7,2 10,0 19,3 35,3 TC33-13-VC4 
Ø130 KONCOVKA NA STŘECHU POUZE ODTAH PROTI VĚTRU - 0,1 0,3 0,7 1,2 2,9 6,2 TB23-13-VSW 
TRUBKA Ø100 ROVNÁ [l=1m] 0,2 0,4 0,6 0,9 1,3 2,6 4,8 G15820-10-XXX 
KOLENO Ø100 ŠIROKÝ POLOMĚR 90° 0,3 0,8 1,4 2,2 3,1 6,2 11,5 G15810-10-90 
KOLENO Ø100 ŠIROKÝ POLOMĚR 45° 0,2 0,4 0,6 1,0 1,4 2,7 5,0 G15810-10-45 
Ø100 KONCOVKA NA STĚNU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 3,8 9,1 14,5 22,7 31,6 61,2 112,1 TC13-10-HC2 
Ø100 KONCOVKA NA STŘECHU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 3,0 7,6 12,6 20,2 28,4 56,5 105,0 TC33-10-VC2 
Ø100 KONCOVKA NA STĚNU POUZE ODTAH 0,3 0,8 1,3 2,1 2,9 5,7 10,4 TB23-10-HS0 
Ø100 KONCOVKA NA STŘECHU POUZE ODTAH PROTI VĚTRU - 0,1 0,3 0,7 1,2 2,9 6,2 TB23-10-VSW 
POUZE SÁNÍ Ø100 VODOROVNÉ 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 2,9 4,4 TC00-10-HS0 
TRUBKA Ø80 ROVNÁ [l=1m] 0,5 1,3 2,1 3,4 4,9 9,7 18,2 G15820-08-XXX 
KOLENO Ø80 ŠIROKÝ POLOMĚR 90° 0,9 2,1 3,5 5,6 7,9 15,8 29,5 G15810-08-90 
KOLENO Ø80 ŠIROKÝ POLOMĚR 45° 0,5 1,1 1,7 2,8 3,9 7,8 14,6 G15810-08-45 
Ø80 KONCOVKA NA STĚNU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 7,1 17,1 26,0 38,2 50,5 88,8 - TC13-08-HC1 
Ø80 KONCOVKA NA STŘECHU Z ODDĚLENÉHO DO KOAXIÁLNÍHO 7,2 18,9 30,5 47,5 65,7 125,5 - TC33-08-VC1 
Ø80 KONCOVKA NA STĚNU POUZE ODTAH 0,5 1,5 2,6 4,3 6,1 12,3 23,1 TB23-08-HS0 
Ø80 KONCOVKA NA STŘECHU POUZE ODTAH PROTI VĚTRU - 0,0 0,2 0,4 0,8 2,1 4,6 TB23-08-VSW 
POUZE SÁNÍ Ø80 VODOROVNÉ 1,4 2,0 2,6 3,6 4,6 8,1 14,3 TC00-08-HS0 
REDUKCE Ø80/100 0,2 0,5 0,8 1,2 1,7 3,4 6,4 G15815-08-10 
REDUKCE Ø100/80 0,2 0,5 0,8 1,2 1,7 3,4 6,4 G15815-10-08 
REDUKCE Ø100/130 0,1 0,3 0,6 0,9 1,3 2,7 5,0 G15815-10-13 
REDUKCE Ø130/100 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,7 3,1 G15815-13-10 
REDUKCE Ø100/130 0,1 0,3 0,6 0,9 1,3 2,7 5,0 G15815-10-13 
REDUKCE Ø130/100 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,7 3,1 G15815-13-10 
 
POZN.: Hodnoty vypočítané z hmotnostního průtoku spalin pro metan G20. 
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Koncovka typu B23 svislá  
Otevřený spalovací okruh, sání spalovacího vzduchu 
z prostředí a odtah spalin ven. 

Lmax je délka potrubí uvedeného průměru, bez koncovky. 
Koncovka se skládá z: 
• Redukce výstupu PCH nebo PRH na Ø komína

(pokud je to nutné); 
• Koleno, široký poloměr 90‘;
• Protivětrová koncovka na střechu - pouze odtah.

Trubky a kolena Ø80: TB23-08-VSW + G15810-08-90 

Trubky a kolena Ø100: TB23-10-VSW + G15810-10-90 
+ G15815- 08-10  

Lmax

HG0130.00 A 058

Mod. 
PCH 020 034 045 065 080 105

Lmax [m] 3 3 3 3 - -

Mod. 
PRH 015 024 034 042 052 072 102

Lmax [m] 3 3 3 3 3 3 -

Mod. 
PCH 020 034 045 065 080 105

Lmax [m] - - - 3 3 3

Mod. 
PRH 015 024 034 042 052 072 102

Lmax [m] - - - - 3 3 3
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Střešní koncovka typu C33 koaxiální  
Uzavřený spalovací okruh vzhledem k prostředí. Potrubí 
je vyvedeno ven pomocí koaxiální koncovky.  
Lmax je délka potrubí uvedeného průměru, bez koncovky. 

Koncovka se skládá z: 
• Redukce výstupu PCH nebo PRH na průměr

komína (pokud je to nutné); 
• Redukce výstupu PCH nebo PRH na Ø sání

(pokud je to nutné); 
• Koleno široký poloměr 90‘ na výfuku;
• Koleno široký poloměr 90‘ na sání;
• Koncovka na střechu z odděleného do koaxiálního.

--------------------------------------------------------------------------- 
POZN.: Maximální možná délka byla rozdělena na dvě 
stejné části mezi odtah (L1max) a sání (L2max), ale 
celkovou délku mezi sání a odtah je možné rozdělit i 
jiným způsobem, jen nesmí být překročena maximální 
hodnota.  
--------------------------------------------------------------------------- 

Trubky a kolena Ø80: TC33-08-VC1 + 2xG15810-08-90 

Trubky a kolena Ø100: TC33-10-VC2 + 2xG15835-08-
10 + 2xG15810-10-90 

Trubky a kolena Ø130: TC33-13-VC4 + 2xG15815-08-
13 + 2xG15810-10-90 + G15810-13-45 

L1maxL2max

HG0130.00 A 059

Mod. 
PCH 020 034 045 065 080 105

Lmax [m] 3+3 3+3 3+3 - - -

Mod. 
PRH 015 024 034 042 052 072 102

Lmax [m] 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 - -

Mod. 
PCH 020 034 045 065 080 105

Lmax [m] - 3+3 3+3 3+3 3+3 -

Mod. 
PRH 015 024 034 042 052 072 102

Lmax [m] - - 3+3 3+3 3+3 3+3 -

Mod. 
PCH 020 034 045 065 080 105

Lmax [m] - - - - 3+3 3+3

Mod. 
PRH 015 024 034 042 052 072 102

Lmax [m] - - - - - - 3+3
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4.6 PCH Odvod kondenzátu 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat odvodu kondenzátu; 
chybně realizovaný odvod totiž může způsobit 
nefunkčnost celého zařízení.  
Je třeba počítat s těmito faktory:  
• nebezpeční hromadění kondenzátu ve výměníku;
• nebezpečí zamrznutí zkondenzované vody

v potrubí;
• nebezpečí vypouštění spalin potrubím pro odvod

kondenzátu.

Hromadění kondenzátu ve výměníku  
Při běžném provozu se zkondenzovaná voda nesmí 
hromadit ve výměníku tepla.  
Ve vnitřním sifonu v ohřívači vzduchu PCH se nachází 
elektroda, která kontroluje a případně zastaví provoz 
hořáku dřív, než voda ve spalinovém sběrači dosáhne 
úrovně, která je považována za nebezpečnou.  
Při vestavění modulu do jednotky a následně při 
nasměrování jednotky k podlaze je třeba dbát na to, aby 
byl modul – a tedy i výměník – dokonale v rovině, aby 
zůstal zachován sklon typický pro potrubní svazek 
výměníku. 

Připojení pro odvod kondenzátu  
Moduly PCH jsou dodávány s odvodem kondenzátu na 
venkovním panelu modulu.  
Podle druhu aplikace nabízí firma APEN GROUP 
neutralizační sadu na kondenzát (kód G14303).  

Podle typu instalace může být odvod kondenzátu řešen 
různým způsobem:  
• volný odtok;
• odvod do vodovodního odpadu;
• odvod dovnitř jednotky (vanička na zachycování

kondenzátu).

Vícenásobné ohřívače PCH jsou vybaveny jediným 
odvodem kondenzátu, který sbírá kondenzát z 
jednotlivých vnitřních modulů. 

Varování  
Pro odvod kondenzátu použijte: 
• hliník, nerezavějící ocel, silikonové trubky, Viton

nebo EPDM pro horké potrubí, kterým mohou 
procházet spaliny;  

• trubky z PVC a všech materiálů vhodných také pro
horké potrubí pro studené potrubí, kterým prochází 
voda.  

Nepoužívejte měď a trubky z pozinkovaného železa. 

HG0130.00 A 030 Odvod kondenzátu 

Nakloněný potrubní svazek 

HG0130.00 A 031

Volný odtok  
Při venkovní instalaci jednotky a při nepříliš nízkých 
venkovních teplotách může být odtok kondenzátu 
ponechán volný bez přípojek a potrubí. Je však třeba 
zkontrolovat, že se voda nehromadí v jednotce.  
Má-li být odtok řešen formou potrubí, je třeba použít 
připojení otevřeného typu (s nálevkou), podobné jako na 
níže uvedeném obrázku, aby nedocházelo k tvorbě ledu 
v potrubí, který by bránil odtoku kondenzátu a 
způsoboval jeho hromadění ve výměníku.  
Je-li odvodní potrubí instalováno ve venkovním 
prostředí, možná bude nutné ho ohřívat pomocí 
žhavicího kabelu. 

Odvod do vodovodního odpadu 
Vést potrubí pro odvod kondenzátu ve vytápěném 
prostředí je dobrým řešením, které zabrání tvorbě ledu. 
Odtok kondenzátu může být sveden do vodovodního 
odpadu nebo může být kondenzát sbírán a upravován 
pomocí zásaditých roztoků (sada na neutralizaci 
kondenzátu, kód G14303).  
Potrubí musí vést vnitřkem jednotky (v teple) až do 
místa, kde vstupuje do vytápěného prostředí, čímž se 
lze vyhnout venkovnímu vedení. 

Odvod dovnitř jednotky  
Také toto řešení je dobrou prevencí proti možné tvorbě 
ledu v odvodu kondenzátu; vnitřní propojení mezi 
přípojkou modulu PCH a odtokem kondenzátu může být 
zhotoveno ze silikonové trubky, kterou dodává firma 
APEN GROUP.  
U této instalace je třeba zkontrolovat, že materiál 
vaničky na zachycování kondenzátu jednotky na úpravu 
vzduchu nebo střešní jednotky, ve které je ohřívač 
vzduchu PCH nainstalován, je pro toto použití vhodný 
(např.: nejedná se o pozinkovaný plech).  
--------------------------------------------------------------------------- 
POZOR: Ne v každé zemi jsou povoleny všechny 
typy výše popsaných odvodů kondenzátu. Řiďte se 
na předpisy místních norem.  
-------------------------------------------------------------------------- 
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4.7 Schémata zapojení 

Elektrické napájení  
Ohřívač vzduchu musí být správně připojen k účinnému 
zemnícímu obvodu, zapojenému podle platných 
předpisů.  
--------------------------------------------------------------------------- 
DŮLEŽITÉ: Jednofázové napájení 230 Vac s nulovým 
vodičem. Nezaměňovat nulový a fázový vodič. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Pokud by došlo k záměně fázového a nulového vodiče, 
zabrání kontrola plamene z bezpečnostních důvodů 
chodu hořáku a oznámí závadu F10.  
V případě připojení k trojfázové napájecí síti 
400V použijte izolační transformátor, jeden pól 
sekundárního vinutí připojte k uzemnění a tento pól 
použijte jako nulový. 
Elektrický obvod a především průřez vodičů musí 
odpovídat maximálnímu příkonu zařízení (viz tabulku 
vpravo).  
Napájecí kabely udržujte mimo dosah zdrojů tepla.  
--------------------------------------------------------------------------- 
POZN.: Před modulem PCH musí být povinně 
nainstalován vícepólový úsekový vypínač 
s vhodným elektrickým jištěním.  
--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 
DŮLEŽITÉ: Je zakázáno odpojovat napájení stroje 
před ukončením cyklu chlazení, dokud je stroj 
zapnutý. Nedodržení tohoto pokynu způsobí 
ukončení záruky a předčasné opotřebení výměníku 
tepla.  

Zapojení 230 V Zapojení 400 V s transformátorem 400/230 V 

Vodiče vysokého napětí (230 V) i nízkého napětí mohou být 
vedeny jedním kolektorem za použití kabelů s dvojitou 
izolací. 

Kabel pro připojení  
dálkového ovladače 
Kabel elektrického napájení 

Trubka nebo kanálek 
NE ANO

Průřez elektrických vodičů  
K připojení použijte pružné ohnivzdorné kabely 
s dvojitou izolací.  
Průřez vodičů musí odpovídat příkonu ohřívače vzduchu 
a vzdálenosti ohřívače vzduchu od místa připojení. 

HG106_C2 024

PRH015 - PRH024
PCH020

0,2 2,2 (2+1)x1,5 4

PRH034 - PRH042
PCH034

0,3 2,2 (2+1)x1,5 4

PRH052
PCH045

0,4 2,2 (2+1)x1,5 4

PRH072
PCH065

0,5 2,2 (2+1)x1,5 4

PRH102
PCH080

0,6 2,2 (2+1)x1,5 4

PCH105 0,6 2,2 (2+1)x1,5 4

PRH144 - PRH152
PCH130 - PCH132

0,9 2,2 (2+1)x1,5 6

PRH204 - PRH202
PCH160 - PCH162

1,2 2,2 (2+1)x1,5 6

PCH210 - PCH212 1,2 2,2 (2+1)x1,5 6

PRH310 1,9 2,2 (2+1)x1,5 6

PRH410 2,5 2,2 (2+1)x1,5 6

PCH320 1,9 2,2 (2+1)x1,5 6

PCH420 2,5 2,2 (2+1)x1,5 6
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LEGENDA 

P1 zástrčka / zásuvka  
STB pojistný termostat  
EV1 první plynový elektroventil  
EV2 hlavní plynový elektroventil 
EVP pilotní plynový ventil  
IONO elektroda pro detekci plamene 
ACC zapalovací elektroda  
VAG ventilátor hořáku  
TW1 termostat hi-low uvnitř zařízení  
RS1 tlačítko reset  
LR1 kontrolka zablokování  
LV1 kontrolka napájení  
E/O/I hlavní vypínač  

Přípojky 
• Vedení: ke svorkám L, N, PE.
• ON/OFF: ke svorkám 34-35. Napájení 230Vac.
• Vysoký/nízký plamen (Hi-Low): ke svorkám 16-17.

Napájení 24Vac.

Pokud neexistuje Hi/Low, přemostěte svorky 16 a 17. 

Regulace jednoho modulu PRH může probíhat dvěma 
způsoby:  

• Pouze použitím svorek ON/OFF (34 a 35) a
přemostěním svorek Hi-Low (16 a 17). 

• Použitím jak svorek ON/OFF (34 a 35), tak i
svorek Hi-Low (16 a 17).

ON/OFF Hi/Low %modulace

Open Close 0%

Close Close 100%

ON/OFF Hi/Low %modulace

Open Close 0%

Close Close 100%

Open Open 0%

Close Open 80%

3435

16 17

G0270.00IT bPRH Schémata zapojení 

Schéma zapojení pro jeden 
PRH: PRH015 - PCH102  
kód JG0270.00 

Zařízení pro kontrolu plamene 

Ventilátor hořáku
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PRH Schémata zapojení více modulů  
Dvojité moduly PRH mají pouze jednu zástrčku 230Vac: 
Elektrické napájení je rozvedeno v obou modulech už ve 
fázi výroby firmou Apen Group.  
Regulace dvojitých modulů PRH může být provedena 
následovně:  
• Kontakt ON-OFF: svorky 34 a 35 na 230Vac spustí

a vypnou každý jednotlivý modul. Pomocí dvou 
suchých kontaktů lze řídit chod dvojitého modulu 
PRH v poměru 0%, 50% nebo 100%.  

• Kontakt ON/OFF (svorky 34 a 35 na 230Vac) a
kontakt vysokého/nízkého plamene (svorky 16 a 17
na 24Vac): pomocí 4 suchých kontaktů lze řídit
chod dvojitého modulu PRH způsobem 0%, 40%,
50%, 80%, 90% nebo100%.

Modul 1 Modul 2 Regulace

ON/OFF Hi/Low ON/OFF Hi/Low %modulace

Close Close Open Close 50%

Close Close Close Close 100%

Open Close Open Close 0%

Open Close Close Close 50%

Modul 1 Modul 2 Regulace

ON/OFF Hi/Low ON/OFF Hi/Low %modulace

Open Open Open Open 0%

Open Open Open Close 0%

Open Open Close Open 40%

Open Open Close Close 50%

Close Close Open Open 50%

Close Close Open Close 50%

Close Close Close Open 90%

Close Close Close Close 100%

Open Close Open Close 0%

Open Close Close Open 40%

Close Open Open Close 40%

Close Open Close Open 80%

Open Close Open Open 0%

Open Close Close Close 50%

Close Open Open Open 40%

Close Open Close Close 90%
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PCH Schémata zapojení  
Ohřívač vzduchu PCH je dodáván včetně integrovaného 
modulačního plošného spoje CPU-SMART.  
Ohřívače PCH, ať už jednotlivé nebo vícenásobné, 
komunikují s okolním prostřednictvím svorkovnice 
nacházející se v prostoru ohřívače. Tato svorkovnice 
obsahuje svorky k již připojenému modulu či modulům a 
také rozhraní pro koncového uživatele s těmito 
svorkami:  
• Elektrické napájení;
• Ovládání ON/OFF;
• Kumulativní alarm;
• Signál modulace 0-10 Vdc;
• ModBus.

Schéma zapojení svorkovnice rozhraní 

Svorkovnice rozhraní 

ON/OFF
230 Vac

HG0130.00 A 032

Mod Bus 
0/10 Vdc 

Alarmy 

4. PCH

3. PCH

2. PCH

1. PCH

PCH 4

PCH 1
PCH 2
PCH 3

HG0130.00 A 033.01
STRANA VSTUPU 

STRANA PCH 
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PCH Ovládání ON/OFF  
Ovládání ON/OFF (svorky ON/OFF) chrání chod 
jednotky na úpravu vzduchu nebo střešní jednotky tím, 
že zastaví hořák/y, pokud je to nutné.  
Kontakt ON/OFF poskytuje souhlas, který se využívá pro 
VŠECHNY moduly ohřívače vzduchu PCH, které jsou 
k němu připojeny.  
K němu se sériově připojují všechny ostatní 
bezpečnostní prvky (protipožární žaluzie, kontrola 
ventilátorů, teplotní alarmy, ...), které mají chránit 
bezpečnost systému zastavením hořáku.  
Tento kontakt – vzhledem k jeho funkci kontroly 
ohřívače vzduchu – musí zůstat vždy sepnutý.  
--------------------------------------------------------------------------- 
DŮLEŽITÉ:  
• Nepřemosťujte svorky, na nichž je připojeno

ovládání ON/OFF; na svorky ON/OFF připojte
bezpečnostní prvky;

• Tento kontakt má přednost před signály
regulace;

• Ovládání ON/OFF je napájeno 230 V.

PCH Regulace  
Ohřívač vzduchu PCH umožňuje tři typy regulace 
výkonu:  
• 0-10 Vdc;
• ModBus;
• Teplotní sonda NTC1.

Pro správné nastavení parametrů regulace je nutné 
naprogramovat parametr d0, který udává typ regulace 
charakteristický pro daný ohřívač vzduchu PCH.  

Modulace 
plamene 

PCH Signál modulace 0-10 Vdc  
Regulaci chodu ohřívače vzduchu PCH lze provádět 
pomocí signálu modulace výkonu 0-10 Vdc po připojení 
na svorky 0Vdc a +10Vdc.  
Modul je dodáván ve stavu uzpůsobeném na provoz 0-
10Vdc. 

Tento typ regulace lze aktivovat přímo na plošném spoji 
CPU-SMART prostřednictvím rozhraní, na němž je třeba 
nastavit parametr d0=5 (hodnota default).  

Funkce modulace a ON/OFF  
Typ provozu nastavený jako default je znázorněn na 
následujícím obrázku. 

Funkce modulace a ON/OFF 

Hořák moduluje poměr výkonu lineárně od VON do 
10Vdc, ale:  
• při poklesu napětí na vstupu: je-li napětí nižší než

VON, bude hořák pracovat na minimální výkon,
dokud bude napětí vyšší než VOFF, ale poklesne-li
ještě i pod VOFF, hořák zhasne;

• při zvyšování napětí na vstupu: je-li napětí nižší
než VON, zůstane hořák zhasnutý; jakmile překročí
hodnotu VON, hořák se zažehne a začne
modulovat.

Pomocí parametrů H52 a H53 je možné měnit hodnoty 
VOFF a VON. 

Funkce

d0=2 NTC1
d0=5 0-10Vdc

d0=7 Modbus – 
H71

Zařízení Ohřívač 
vzduchu PCH 

H51 = 1

HG0130.00 A 034
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PŘÍKLAD: 
VOFF = H52  
VON = H52 + H53 = VOFF + H53 

Výrobní hodnoty těchto parametrů jsou: 
H52 = 0,5 V 
H53 = 0,5 V 

tedy 
VOFF = 0,5 V 
VON = 1,0 V 

To znamená, že hořák se zažehne, když vstupní napětí 
překročí 1,0 V, a zhasne při vstupním napětí nižším než 
0,5 V. 

Další dva parametry (H54 a H55) udávají dobu, po 
kterou musí být udržovány výše uvedené podmínky 
(doba nastavená jako default je 10 s.) 

Funkce pouhé modulace  
Průběh modulace je možné ovlivňovat pomocí 
parametru H51: 
• H51=1 - hodnota default, která umožňuje modulaci

a ON/OFF; 
• H51=0 – umožňuje pouze modulaci.

Po nastavení H51=0 bude hořák modulovat poměr 
výkonu od VON do 10 Vdc lineárně, jak je znázorněno na 
následujícím grafu. 

Pouze modulace 

Pokud je vstupní napětí nižší než VON, bude hořák 
pracovat na minimální výkon. Pro zhasnutí hořáku je 
nutné zasáhnout a rozepnout kontakt ON/OFF.  
Tato regulace je dostupná pouze tehdy, když je 
instalován jen jediný modul ohřívače vzduchu PCH. 

Řízení chodu více modulů sestavených do kaskády 
V případě více modulů je možné využít signál 0-10 Vdc 
pro zapalování a zhasínání jednotlivých modulů 
kaskádovitě.  
Signál 0-10 Vdc bude k modulům připojen paralelně, 
čímž umožní kaskádovité spouštění a tím i zvětšení 
modulačního rozsahu modulů PCH.  
Moduly jsou nakonfigurovány podle tohoto schématu:  

Zážeh při 

Vypnutí při 

Je třeba zkontrolovat, že celkový příkon modulů PCH 
není vyšší než proud, který je k dispozici na výstupu 
z regulátoru. 

Tento typ provozu je znázorněn na následujícím grafu: 

Kaskádovitý provoz 

H51 = 0

HG01063 C2 059

HG0130.00 A 035

H52 0,5 1,5 2,5 3,5

H53 0,5 1,0 1,5 1,5

1,0 V 2,5 V 4,0 V 5,0 V

0,5 V 1,5 V 2,5 V 3,5 V

Modul 1  Modul 2  Modul 3  Modul 4 
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PCH Regulace a řízení ModBus  
Všechny ohřívače PCH jsou vybaveny modulačním 
plošným spojem s vestavěnou sériovou sběrnicí 
(RS485) s protokolem ModBus RTU-slave.  
Aby bylo možno funkci se sběrnicí ModBus používat, je 
třeba upravit parametr d0, jehož hodnota default pro 
regulaci 0-10Vdc je rovna 5, tak, aby d0=7.  
Síť je nutné nakonfigurovat na počet strojů připojených 
k dálkovému ovladači (N. SLAVES – počet podřízených 
strojů) a zobrazit údaje týkající se sítě. 

KONFIG. SÍTĚ 

Každému modulu ohřívače vzduchu PCH je možné 
prostřednictvím spínače dip switch přiřadit 
jednoznačnou adresu. 

Adresa č. 1 

Adresa č. 2 

Adresa č. 3 

Adresa č. 30 

Adresa č. 31 

Přiřazení adres prostřednictvím spínače dip switch 

Pomocí sériového portu je možné ovládat zážeh hořáku, 
poměr modulace, alarmy a reset. 

APEN GROUP dodává na objednávku registry, kde se 
zapisují a načítají všechny potřebné parametry a 
informace.  

Připomínáme, že pokud byste měli v úmyslu ovládat 
moduly prostřednictvím sběrnice ModBus, je třeba 
připojit bezpečnostní prvky systému ke kontaktu ON/ 
OFF, který má před sběrnicí ModBus přednost.  

PCH Regulace pomocí sondy NTC1  
V případě instalace jediného ohřívače vzduchu PCH je 
možné pro modulaci použít sondu NTC1.  
Tato sonda je montována sériově do všech ohřívačů 
PCH.  
Firma APEN GROUP používá tuto sondu jako 
bezpečnostní prvek (omezovač teploty). Má-li být 
používána pro kontrolu teploty, stačí změnit parametr 
d0, jehož hodnota default pro regulaci 0-10Vdc je rovna 
5, tak, aby d0=2.  
Hodnotu ST1 (set point) lze změnit, tedy snížit na 
požadovanou hodnotu, a sice na panelu ohřívače 
vzduchu PCH, který nelze ovládat na dálku (maximální 
vzdálenost 0,5 m).  
Pomocí regulace sondou NTC1 lze dosáhnout funkce 
typu "dodávka nastavená napevno".  
K zážehu a ke zhasnutí hořáku se pak využívá kontakt 
ON/OFF.  
--------------------------------------------------------------------------- 
DŮLEŽITÉ: Pro všechny typy regulace platí: 
• Neměňte polohu sondy NTC1 nastavenou

z výroby.
• Nevyřazujte z provozu sondu jakožto

bezpečnostní prvek (omezovač teploty), ani
pomocí softwaru.

• Před zvýšením hodnoty ST1 požádejte o
schválení/souhlas firmu APEN GROUP.
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PCH Ovládání na dálku (Smart Control) 
Ovládání ohřívače vzduchu PCH je možné i na dálku 
pomocí panelu Smart Control (doplněk kód G2Ø800), 
který využívá protokolu ModBus a je schopen ovládat až 
32 ohřívačů vzduchu. 

Má-li být Smart Control používán pro kontrolu teploty, je 
třeba u každého ohřívače vzduchu PCH upravit 
parametr d0, jehož hodnota default pro regulaci 0-10Vdc 
je rovna 5 tak, aby d0=7 (ovládání ModBus). 
Smart Control lze používat: 
• pro kontrolu/zobrazování;
• pro kontrolu/zobrazování a ovládání (aktivní část

regulace).

Když se panel Smart Control používá pro kontrolu/ 
zobrazování, je třeba zapojit na místo sondy prostředí 
elektrický odpor tak, aby Smart Control neustále 
požadoval vytápění a indexoval moduly.  
Když se panel Smart Control používá také k regulaci, je 
třeba:  
• indexovat moduly ohřívače PCH od 1 do 4 a zadat

adresy jednotlivých modulů pomocí spínače dip 
switch;  

• připojit ke Smart Controlu jednu sondu NTC;
• nastavit parametry regulace jak na plošném spoji,

tak i na Smart Controlu.

Sonda NTC, kterou je třeba připojit, musí mít odpor 10 
KΩ a být typu β 3435.  
Sonda musí být připojena ke svorkám NTC/NTC a může 
být umístěna v prostředí nebo na sání – podle 
požadavků regulace.  
--------------------------------------------------------------------------- 
POZN.: Výše zmíněná sonda není sondou NTC1, ale 
jedná se o doplňkovou venkovní sondu (kód 
G07202).  
--------------------------------------------------------------------------- 
Smart Control je napájen napětím 24 Vdc.  
Pro aktivaci požadavku na vytápění je třeba uzavřít 
vstup ID1 u Smart Controlu.  
Ve Smart Controlu je nutné přemostit svorky V+ a I1.  
Použití Smart Controlu je vyloučeno, pokud se 
k ovládání využívá sběrnice ModBus. 

Vnitřní 
sonda

Venkovní sonda - doplněk 
(cod. G07202)

7÷
25

 V
cc

0 
V

V+ gnd A+ B- NTC I1 I2 I3

 Připojení napájení  

Připojení MOD-BUS

Kontakt ON/OFF na dálku

+12VGND D+ D- +12VGND D+ D- +12VGND D+ D-

CPU-SMART
#1

CPU-SMART
#2

CPU-SMART
#n

Přepínač pro nastavení 
adresy ohřívače

Přemostění kontaktů
ID2-IDC2

Elektrické zapojení Smart Control
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Pomocí Smart Controlu je možné zobrazit stav 
zapalování hořáku, poměr modulace v %, alarmy a 
reset.  
Na Smart Controlu je nutné:  
• zadat, že se jedná o externí sondu (na dálku);
• změnit počet podřízených modulů podle potřeby;
• nastavit regulaci kaskády (regulace: "kaskáda") a

příslušné hodnoty PID.
• nastavit provoz na vytápění (režim: "vytápění") a

požadovanou hodnotu set point, v prostředí nebo
dodávanou.

• zadat diferenciální hodnotu kaskády xd.

Podrobnější informace o dálkovém ovládání pomocí 
Smart Control najdete v příručce HG0Ø80.00IT 
"CHRONOTERMOSTAT SMARTCONTROL. Návod 
k obsluze, instalaci a programování".  

Kaskádový provoz 
Smart Control prostřednictvím regulace PID vypočítává 
poměr modulace a srovnává vypočtenou hodnotu 
s hodnotou zapínání jednotlivých modulů:  

% zapnutí PCH = 100% / počet modulů 
a podle toho zapaluje příslušné moduly. 

Kaskádový diferenciál xd se používá při zážehu a při 
zhasínání, aby nedocházelo k neustálému zapínání a 
vypínání modulů.  
Procentní hodnota modulace vysílaná k jednotlivým 
modulům, je stále stejná. 

PŘÍKLAD:  
V situaci se dvěma moduly máme: 

% zapnutí PCH = 100% / 2 = 50% 
Je-li xd = 10%, pak bude druhý modul ze 60% 
zažehnutý a ze 40 % vypnutý. 
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M
1

Schéma zapojení jednotlivého PCH: 

kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 

PCH Schémata zapojení  
Schémata zapojení najdete v kapitole 4.7 "Schémata 
zapojení". 
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4.8 Panel rozhraní 

PRH  
Ve vnitřním prostoru ohřívače vzduchu je uložen Panel 
rozhraní skládající se ze dvou tlačítek pro odblokování 
zařízení a pro přepnutí provozu léto/zima, a ze dvou 
kontrolek pro signalizaci zablokování a pro kontrolu 
přítomnosti napětí.  
V případě zablokování ohřívače vzduchu PRH lze 
ohřívač odblokovat ručně stisknutím příslušného tlačítka 
přímo na stroji na déle než 1 vteřinu.  
Doporučujeme nechat přepínač v poloze Zima, jinak se 
bude ohřívač vzduchu chovat jako vypnutý. 

PCH  
Ohřívač vzduchu PCH je sériově vybaven multifunkčním 
panelem LCD, který se nachází v prostoru s hořákem a 
slouží k ovládání, konfigurování a diagnostice všech 
provozních parametrů zařízení.  
Panel nástrojů je vybaven LCD displejem se 3 číslicemi 
červené barvy a čtyřmi funkčními tlačítky: ↑ , ↓ , ESC a
ENTER. Displej umožňuje uživateli zobrazit provozní 
stav ohřívače vzduchu a závady.  
Servisnímu středisku dále umožňuje upravovat hlavní 
provozní parametry.  
Změna parametrů je chráněna heslem. 

Stav stroje bude zobrazen na displeji těmito nápisy:  
rdy stroj je spuštěný, ale v hořáku ještě není 
plamen, vyčkává na povel ON a nebo na požadavek 
vytápění ze strany systému pro kontrolu teploty 
prostředí 
On stroj je spuštěný a v hořáku hoří plamen;  
OFF stroj je vypnutý povelem z LCD, případné 
požadavky na teplo budou ignorovány. Pro spuštění 
ohřívače vzduchu PCH je nutné nastavit na LCD displeji 
"provoz ON";  
Fxx výskyt závady. 

Během běžného provozu se na displeji zobrazují nápisy 
On, když je hořák zažehnutý, nebo rdy ve fázi vypínání 
nebo při dosažení požadované teploty prostředí.  
Pokud je index jiný než 0, objeví se kromě On a rdy 
také nápis Axx. 

V případě problémů s komunikací mezi kartou CPU-
SMART a panelem LCD se na displeji objeví blikající 
nápis CPU – jestliže problém spočívá v CPU; nebo se 
objeví tři blikající body – jestliže je problém v plošném 
spoji displeje. V takovém případě ověřte, že jsou displej i 
plošný spoj správně zapojeny a že je kabel RJ11 dobře 
upevněn v konektoru.  
Parametry i závady jsou popsány v manuálech:  
• HG0131.00IT "Návod k údržbě a servisu modulu

kondenzačního ohřívače vzduchu PCH".
• HG0161.00IT "Návod k údržbě a servisu modulu

ohřívače vzduchu PRH".

HG0130.00 A 057
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4.9 Připojení plynu 

Pro připojení plynové sítě používejte výhradně 
schválené komponenty dle norem CE.  
Modul PRH/PCH je dodáván včetně:  
• dvojitého plynového ventilu;
• stabilizátoru a plynového filtru.

Všechny komponenty se nacházejí v prostoru s 
hořákem.  
Pro dokončení instalace v souladu s platnými předpisy 
je nutné doplnit následující komponenty:  
• antivibrační spojku;
• plynový ventil.

--------------------------------------------------------------------------- 
POZN.: V okruhu musí být povinně namontován 
plynový filtr, certifikovaný dle EN 126 se stupněm 
filtrace maximálně do 50 mikronů, vysokokapacitní, 
bez stabilizátoru tlaku, neboť sériově instalovaný 
filtr před plynovým ventilem má jen omezenou 
plochu.  
--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 
Ve fázi instalace nezapomeňte utáhnout matici na 
plynovém potrubí pro napájení zařízení a nepřekročit 
přitom doporučené utahovací momenty:  
- Ø 3/4'': 150 Nm;  
- Ø 1'': 200 Nm.  
- Ø 1 1/2'': 300 Nm.  
--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 
DŮLEŽITÉ: Při údržbě proveďte připojení k modulu 
PRH/PCH pomocí těsnění a kohoutu.  
--------------------------------------------------------------------------- 
Na přípojku plynu nepoužívejte závitové přípojky.  
Platné předpisy povolují maximální tlak v místnostech 
nebo v tepelných rozvodnách 40 mbar; vyšší tlak je 
třeba před vstupem do kotelny nebo do místnosti, v níž 
je instalován modul PRH/PCH, snížit. 

LEGENDA  
1 Plynový elektroventil hlavního hořáku 
2 Plynový elektroventil pilotního hořáku 
3 Stabilizátor tlaku  
4 Plynový elektroventil bezpečnostní 
5 Plynový filtr (malý průřez)  
6 Antivibrační spojka  
7 Plynový filtr (velký průřez)  
8 Plynový ventil 

--------------------------------------------------------------------------- 
Je absolutně zakázáno napájen plynový okruh 
plynem pod tlakem vyšším než 60mbar. Hrozí 
nebezpečí prasknutí ventilu.  
--------------------------------------------------------------------------- 

HG0130.00 A 037

Součásti dodávky modulu PCH Doplní montážní technik 



Modul ohřívače vzduchu PRH a PCH
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APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace.

Instalace plynového okruhu  
Při instalaci přívodního plynového okruhu věnujte 
prosím pozornost tomu, aby bylo možné otevřít dvířka 
prostoru s hořákem, jak je znázorněno na následujících 
obrázcích. 

10mHG0130.00 A 040

HG0130.00 A 039HG0130.00 A 038

NE ANO

↑ Max 60 mbar

--------------------------------------------------------------------------- 
V případě existence tlaků vyšších než 60mbar je 
třeba použít omezovač tlaku, namontovaný ve 
vzdálenosti minimálně 10m, a mezi omezovač a 
ohřívač vzduchu neinstalovat již žádný stabilizátor 
tlaku, ale ponechat pouze plynový filtr.  

Omezovač tlaku 



Modul ohřívače vzduchu PRH a PCH

PRH-PCH 51 Kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 

APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace.

Tabulka zemí - Kategorie plynu 

Na obalu každého ohřívače vzduchu je jednoznačně uvedeno: země určení, kategorie plynu a kód přístroje. 
Prostřednictvím kódu lze dohledat nastavení z výroby.  

POZN.: V souladu s předpisy norem EN1020, EN 437 a ISO3166 se zkratkou GB rozumí Spojené Království (United 
Kingdom). 

Kódy bez přípony: 
• PCH020IT žádná přípona udává, že je zařízení nastaveno a zkolaudováno na provoz na zemní 

plyn [G20]  

Kódy s příponou:  
Čtvrté písmeno udává typ plynu, pro který bylo zařízení seřízeno: 
• PCH020FR-xxx0 0 udává, že je zařízení nastaveno a zkolaudováno na zemní plyn [G20]; 
• PCH020MT-xxx1 1 udává, že je zařízení nastaveno a zkolaudováno na LPG [G31];  
• PCH020NL-xxx2 2 udává, že je zařízení nastaveno a zkolaudováno na zemní plyn 'L' [G25]; 
• PCH020HU-xxx3 3 udává, že je zařízení nastaveno a zkolaudováno na zemní plyn [G25.1];  
• PCH020PL-xxx4 4 udává, že je zařízení nastaveno a zkolaudováno na plyn [G2.350].  

Na přístroji je v blízkosti přípojky paliva umístěn ještě jeden štítek, který jasně uvádí, pro jaký typ plynu a pro jaký napájecí 
tlak je přístroj nastaven a zkolaudován. 

Země Kategorie Plyn Tlak Plyn Tkal
AT, CH II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 50 mbar
BE <70kW I2E(S)B, I3P G20/G25 20/25 mbar G31 37 mbar
BE >70kW I2E(R)B, I3P G20/G25 20/25 mbar G31 37 mbar
DE II2ELL3B/P G20/G25 20 mbar G30/G31 50 mbar
DK, FI, GR, SE, NO, 
IT, CZ, EE, LT, SI, 
AL, MK, BG, RO, 
HR, TR 

II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 30 mbar

ES, GB, IE, PT, SK II2H3P G20 20 mbar G31 37 mbar
FR II2Esi3P G20/G25 20/25 mbar G31 37 mbar
LU II2E3P G20/G25 20 mbar G31 37/50 mbar
NL II2L3B/P G25 25 mbar G30/G31 50 mbar
HU II2HS3B/P G20/G25.1 25 mbar G30/G31 30 mbar
CY, MT I3B/P G30/G31 30 mbar
LV I2H G20 20 mbar
IS I3P G31 37 mbar
PL II2ELwLs3B/P G20/G27/G2.350 20/13 mbar G30/G31 37 mbar
RU II2H3B/P G20 20 mbar G30/G31 30 mbar



Modul ohřívače vzduchu PRH a PCH

PRH-PCH  52 Kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 

APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace.

PRH Tabulka údajů pro seřízení plynu 
TYP PLYNU G20 

TYP STROJE PRH015 PRH024 PRH034 PRH042 PRH052 PRH072 PRH102 
min max min max min max min max min max min max min max 

KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 20 [min 15-max 25] * 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,7 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-
1013mbar) [m3/h] 1,38 1,75 2,31 2,86 2,91 3,68 3,76 4,66 4,49 5,52 6,35 7,78 8,66 10,58 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 8,7 8,8 8,7 8,8 8,7 8,8 8,7 8,8 8,7 8,8 8,7 8,8 8,7 8,8 

TEPLOTA SPALIN [°C] 155 204 145 191 143 182 155 194 152 187 146 184 142 177 
HMOTNOSTNÍ PRŮTOK 
SPALIN (MAX.) 

[kg/h] 27,7 45,3 58,4 73,9 87,7 123,4 168,0 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 3,9 5,7 6,4 7,7 9,4 Není nutná 11,2 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] 15,5 Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Koleno 90° PP 

* Pro Maďarsko je napájecí tlak 25 mbar

TYP PLYNU G25 
TYP STROJE PRH015 PRH024 PRH034 PRH042 PRH052 PRH072 PRH102 

min max min max min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 25 [min 18-max 30] * 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,7 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-
1013mbar) [m3/h] 1,60 2,03 2,68 3,32 3,38 4,28 4,37 5,41 5,22 6,42 7,38 9,04 10,06 12,30 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 8,6 8,7 8,8 8,9 8,8 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,7 8,8 8,7 8,8 

TEPLOTA SPALIN [°C] 155 204 145 191 143 182 155 194 152 187 146 184 142 177 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 4,7 6,8 7,7 9,0 8,1 Není nutná Není nutná 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] 15,5 Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Koleno 90° PP 

* Pro Německo je napájecí tlak 20 mbar

TYP PLYNU G2.350 (pouze pro PL - Polsko) 
TYP STROJE PRH015 PRH024 PRH034 PRH042 PRH052 PRH072* 

min max min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 13 [min 10-max 16] 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,75 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-
1013mbar) 

[m3/h] 1,93 2,44 3,23 4,00 4,07 5,16 5,26 6,52 6,28 7,73 8,89 10,89 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 8,5 8,8 8,7 8,8 8,8 8,9 8,7 8,8 8,7 8,8 8,6 8,7 

TEPLOTA SPALIN [°C] 155 204 145 191 143 182 155 194 152 187 120 152 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 5,8 11,0 Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] 15,5 29 

* Jmenovitý tepelný příkon maximální 63,0 kW / minimální 51,0 kW
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TYP PLYNU G25.1 (Pouze pro HU-Maďarsko)
TYP STROJE PRH015 PRH024 PRH034 PRH042* PRH052 PRH072 

min max min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 25 [min 20-max 33] 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,70 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-
1013mbar) 

[m3/h] 1,60 2,03 2,68 3,32 3,38 4,28 4,36 5,41 5,21 6,41 7,37 9,03 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 8,9 9,0 9,1 9,2 8,8 8,9 8,9 9,5 9,5 9,6 9,5 9,6 

TEPLOTA SPALIN [°C] 155 204 145 191 143 182 146 194 152 187 146 184 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 4,7 6,8 7,7 9,0 Není nutná Není nutná 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] 15,5 Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná 

* Jmenovitý tepelný příkon maximální 42,0 kW
TYP PLYNU G27 (Pouze pro PL - Polsko)
TYP STROJE PRH015 PRH024 PRH034 PRH042 PRH052 PRH072 

min max min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 20 [min 16-max 23] 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,70 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-
1013mbar) 

[m3/h] 1,55 1,96 2,60 3,21 3,27 4,14 4,23 5,24 5,05 6,21 7,14 8,75 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 8,9 9 8,8 8,9 8,8 8,9 8,8 8,9 8,8 8,9 8,7 8,8 

TEPLOTA SPALIN [°C] 155 204 145 191 143 182 146 194 152 187 146 184 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 4,9 7,2 8,5 9,8 Není nutná Není nutná 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] 15,5 Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná 

TYP PLYNU G30 
TYP STROJE PRH015 PRH024 PRH034 PRH042 PRH052 PRH072 PRH102 

min max min max min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 30 [min 25-max 35] - 50 [min 42,5-max 57,5] 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,51 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-
1013mbar) [kg/h] 1,08 1,37 1,81 2,24 2,28 2,89 2,95 3,65 3,52 4,33 4,98 6,10 6,79 8,30 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 9,9 10,0 9,9 10,0 9,9 10,0 9,7 9,8 9,7 9,9 10,2 10,3 9,5 9,6 

TEPLOTA SPALIN [°C] 155 204 145 191 143 182 155 194 152 187 146 184 142 177 
PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 2,8 4,0 4,5 5,6 6,1 6,9 7,8 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] 15,5 Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Koleno 90° 
PP 
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PRH-PCH  54 Kód HG0130.00CZ vydání D-1505 rev.00 

APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace.

TYP PLYNU G31 
TYP STROJE PRH015 PRH024 PRH034 PRH042 PRH052 PRH072 PRH102 

min max min max min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 30 [min 25-max 35] - 37 [min 25-max 45] - 50 [min 42,5-max 57,5] 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,51 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C-
1013mbar) [kg/h] 1,06 1,35 1,78 2,21 2,25 2,85 2,90 3,60 3,47 4,27 4,91 6,01 6,69 8,18 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 9,7 9,8 9,7 9,8 9,6 9,7 9,6 9,7 9,7 9,8 9,7 9,8 9,7 9,8 

TEPLOTA SPALIN [°C] 154 206 150 195 145 185 155 194 149 187 145 186 150 178 
HMOTNOSTNÍ PRŮTOK 
SPALIN (MAX.) [kg/h] 21,2 34,7 45,0 56,9 67,1 94,4 128,5 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 2,8 4,0 4,5 5,6 6,1 6,9 7,8 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] 15,5 Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Koleno 90° 
PP 

POZN.:  
U modelů PRH144 a PRH152 jsou hodnoty spotřeby plynu a hmotnostního průtoku dvojnásobné než u PRH072. 
U modelů PRH202 a PRH204 jsou hodnoty spotřeby plynu a hmotnostního průtoku dvojnásobné než u PRH102. 
U modelů PRH310 jsou hodnoty spotřeby plynu a hmotnostního průtoku trojnásobné než u PRH102.  
U modelů PRH410 jsou hodnoty spotřeby plynu a hmotnostního průtoku čtyřnásobné než u PRH102. 
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ApenGroup 
aermax 

PCH Tabulka údajů pro seřízení plynu 
TYP PLYNU G20 

TYP STROJE PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105 
min max min max min max min max min max min max 

KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 20 [min 17-max 25] * 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,7 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C- 
1013 mbar) [m3/h] 0,51 2,01 0,80 3,69 0,90 4,44 1,31 6,88 1,74 8,68 1,90 10,6 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 8,8 9,1 8,7 9,1 8,7 9,1 8,7 9,1 8,7 9,1 8,5 9,1 

TEPLOTA SPALIN [°C] 38 111 31 94 30 93 31 86 26 70 28 80 
HMOTNOSTNÍ PRŮTOK SPALIN 
(MAX.) [kg/h] 31 57 72 107 135 165 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 5,8 7,4 7,5 11 12,2 15,8 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná 

* Pro Maďarsko je napájecí tlak 25 mbar

TYP PLYNU G25 
TYP STROJE PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105 

min max min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 25 [min 17-max 30] * 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,7** 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C- 
1013 mbar) [m3/h] 0,59 2,34 0,93 4,29 1,05 5,17 1,53 8,00 2,02 10,1 2,21 12,3 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 8,8 9 8,6 9 8,8 8,9 8,8 9,2 8,6 8,9 8,8 9 

TEPLOTA SPALIN [°C] 38 111 31 94 30 93 31 86 26 70 28 80 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 7,4 8,9 8,9 Není nutná Není nutná Není nutná 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná 

* Pro Německo je napájecí tlak 20 mbar ** Pro Německo (kat. LL) tryska 0,75

TYP PLYNU G2.350 (pouze pro PL - Polsko)
TYP STROJE PCH020 PCH034 PCH045 PCH065* PCH080** 

min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 13 [min 10-max 16] 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,75 

SPOTŘEBA PLYNU (15°C-1013 mbar) [m3/h] 0,71 2,81 1,13 5,17 1,26 6,22 1,84 9,63 2,43 12,1 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 8,4 9 8,4 9 8,6 9 7,3 7,9 8,6 8,9 

TEPLOTA SPALIN [°C] 38 111 31 94 30 93 31 86 26 70 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] Není nutná Není nutná Není nutná 30,5 30,5 

* Jmenovitý tepelný příkon maximální 57,0 kW **Jmenovitý tepelný příkon maximální 75,0 kW

POZN.: Minimální a maximální tepelný příkon u modelů PCH065, PCH080, PCH130, PCH132, PCH160 a 
PCH162 je nižší, než při provozu na G20. Modely PCH105, PCH210, PCH212, PCH320, PCH420 nejsou 
vhodné pro provoz na plyn G2.350. 

Sada pro přestavbu na G2.350 je dodávána pouze na objednávku. 
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APEN GROUP SPA si vyhrazuje právo na provádění potřebných úprav výrobků i dokumentace.

TYP PLYNU G25.1 (Pouze pro HU-Maďarsko)
TYP STROJE PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105* 

min max min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 25 [min 20-max 33] 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,70 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C- 
1013 mbar) [m3/h] 0,59 2,33 0,93 4,29 1,04 5,16 1,52 7,99 2,01 10,1 2,21 12,3 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 9,3 9,5 9,1 9,6 9,4 9,6 9,3 9,7 9,2 9,6 9,4 9,6 

TEPLOTA SPALIN [°C] 38 111 31 94 30 93 31 86 26 70 28 80 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 7,4 8,9 8,9 Není nutná Není nutná Není nutná 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná 

* Jmenovitý tepelný příkon maximální 94,0 kW

TYP PLYNU G27 (Pouze pro PL-Polsko) 
TYP STROJE PCH020 PCH034 PCH045 PCH065* PCH080** PCH105*** 
Výkon min max min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 20 [min 16-max 23] 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,70 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C- 
1013 mbar) [m3/h] 0,57 2,26 0,90 4,15 1,01 5,00 1,48 7,74 1,95 9,76 2,50 11,9 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 8,7 9,2 8,7 9,1 8,6 9,1 8,6 8,8 8,7 9,1 8,5 8,7 

TEPLOTA SPALIN [°C] 38 111 31 94 30 93 31 77 26 67 28 74 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 8,3 11,4 10,3 Není nutná Není nutná Není nutná 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná 30,5 Není nutná 

*Jmenovitý tepelný příkon maximální 57 kW
** Jmenovitý tepelný příkon maximální 75 kW 
*** Jmenovitý tepelný příkon maximální 94 kW 

TYP PLYNU G30
TYP STROJE PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105 

min max min max min max min max min max min max 
KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 30 [min 25-max 35] - 50 [min 42,5-max 57,5] 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,51 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C- 
1013 mbar) [kg/h] 0,40 1,58 0,63 2,90 0,71 3,49 1,03 5,39 1,36 6,80 1,49 8,30 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 10,8 11,4 10,8 11,5 10,8 10,9 10,7 11,3 11,2 11,6 10,9 11,2 

TEPLOTA SPALIN [°C] 38 111 31 94 30 93 31 86 26 70 28 80 
PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 3,7 5,0 5,2 6,5 7,0 9,3 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná 
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TYP PLYNU G31

TYP STROJE PCH020 PCH034 PCH045 PCH065 PCH080 PCH105 
min max min max min max min max min max min max 

KATEGORIE podle země určení - viz referenční tabulku 
PŘÍVODNÍ TLAK [mbar] 30 [min 25-max 35] - 37 [min 25-max 45] - 50 [min 42,5-max 57,5] 
Ø PILOTNÍ TRYSKY [mm] 0,51 
SPOTŘEBA PLYNU (15°C- 
1013 mbar) [kg/h] 0,39 1,55 0,62 2,85 0,70 3,43 1,01 5,31 1,34 6,70 1,47 8,18 

OXID UHLIČITÝ - OBSAH CO2 [%] 9,3 9,8 9,2 9,7 9,3 9,4 9,4 9,6 9,3 9,6 9,1 9,6 

TEPLOTA SPALIN [°C] 40 116 31 92 31 95 30 86 27 70 28 78 
HMOTNOSTNÍ PRŮTOK SPALIN 
(MAX.) [kg/h] 24 45 58 84 107 130 

PLYNOVÁ MEMBRÁNA [mm] 3,7 5,0 5,2 6,5 7,0 9,3 

VZDUCHOVÁ MEMBRÁNA [mm] Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná Není nutná 

POZN.: 
U modelů PCH130 a PCH132 jsou hodnoty spotřeby plynu a hmotnostního průtoku dvojnásobné než u PCH065. 
U modelů PCH 160 a PCH162 jsou hodnoty spotřeby plynu a hmotnostního průtoku dvojnásobné než u PCH080. 
U modelů PCH 210 a PCH212 jsou hodnoty spotřeby plynu a hmotnostního průtoku dvojnásobné než u PCH105. 
U modelů PCH320 jsou hodnoty spotřeby plynu a hmotnostního průtoku trojnásobné než u PCH105. 
U modelů PCH420 jsou hodnoty spotřeby plynu a hmotnostního průtoku čtyřnásobné než u PCH105. 
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5 BALENÍ 

Ohřívače PCH jsou přepravovány na dřevěných paletách a baleny do kartónových krabic. 

B
L

Hb

H

HG0130.00 A 041

Modelo ROZMĚRY BALENÍ
Podstavec - B 

[mm]

Hloubka - L 

 [mm]

Výška- H 

[mm]

Výška 
podstavce- Hb

[mm]

Hmotnost 
brutto [kg]

PRH015 
PRH024
PCH020

470 795 800 123

PRH034
PRH042
PCH034

470 1035 800 123

PRH052
PCH045 470 1035 870 123

PRH072
PCH065 470 1335 870 123 81

PRH102
PCH080 470 1515 955 123

PCH105 470 1755 955 123 125

PRH144
PCH130 760 1335 1190 123

PRH204
PCH160 845 1515 1190 123

PRH310 1265 1515 1190 123

PRH410 1690 1515 1190 123

PCH210 845 1755 1190 123 210

PCH320 845 1755 1715 123

PCH420 845 1755 2240 123

PRH152
PCH132

470 1335 1600 123

PRH202
PCH162

470 1515 1770 123

PCH212 470 1755 1770 123
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HG0131.00 A 007

HG0131.00 A 006

LCD displej CPU desky 
G16790

Konektor ventilátoru modulačního hořáku 
G10054

Konektor ON/OFF 
G10051

Konektor ALARMU 
G10052

Karta CPU-SMART 
G16800.02-2

Konektor ModBus 
G10054

Konektor NTC1 
G04763

Konektor 0-10Vdc 
G10052

Konektor napájení ventilátoru hořáku G10053

Konektor elektrického napájení 230 Vac 
G10180

Karta zařízení TER 
G10900.01
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HG0131.00 A 008

HG0131.00 A 010

Snímací elektroda 
G16334.02

Zapalovací elektroda 
G16333.02

Těsnění pilotní 
G16331

Kabel pro detekci plamene 
G27511

Zapalovací kabel 
G14062.01

G20.
Blok pilotního plamene 
G28030.01  
G28030.01-1 GPL.

Plynový ventil
G14456 Pro všechny modely

Ventilátor vzduch/plyn 
G22903 PCH020-034 
G22904 PCH045-065 
G22815 PCH080 
G22816 PCH105

Venturi plynový ventil 
G14898 PCH020

G14990 PCH034
G16219 PCH045
G14154 PCH065-080
G14154.08 PCH105

Trubice hořáku
G14534-P  PCH020-034
G14375.01-P PCH045
G16340.01-P PCH065
G27618-PF PCH080-105

Těsnění plynového ventilu 
C02000 Pro všechny modely

Těsnění clony 
2x X01133 Pro všechny modely

Pilotní elektroventil 
G14378 pro všechny modely

Těsnění příruby 
hořáku G16332

Těsnění trubky hořáku
G14086 PCH020-065 
2x G14450 PCH080-105

Těsnění ventilátoru hořáku 
G14086
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4heat s.r.o.
Ječná 1321/29a, 621 00 Brno 
Česká republika

 e-mail: info@4heat.cz 
www.4heat.cz

       tel.: +420 739 456 902   /  +420 513 035 275
Servis a technické poradenství

HG0131.00 A 011

HG0131.00_IM_0001

HG0131.00 A 012

Kulatá těsnění 
G27194

Příruba sání 
G27816

Příruba odtahu spalin 
G27815

Terminál "typu B" 
G28814

Uzavření dveří
X04511

Černá část těsnění 
X01495

Těsnění detekční 
elektrody G28826 

Elektroda pro detekci kondenzátu 
G27806 

Těsnění
sifon na kondenzát
G28827 Sifon

C09385  Pro všechny modely

Odtoková trubka kondenzátu 
G27576   Pro všechny modely
Svorkovnice
G28892 PCH020-105

PCH130-210
PCH132-212

G28894 PCH320-420

Dálkové ovládání (volitelné)
Smart Web G23700
Smart Easy G23500

Sestava desky CPU 
G28301.03 PCH020-065 
G28302.03 PCH080-105

Kompletní sifon s elektrodou 
detekce kondenzace C09385

Termostat STB a NTC 
G16300 STB
G16400 Sonda NTC standard 
G17675     Sonda bez křemíku
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