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Caldera Solitherm PS 
Liatinový kombinovaný kotol models ST-3PS to 
ST-8PS 



Caldera má vylepšený prívod vzduchu do spaľovacej komory, vďaka čomu zabezpečuje lepšie spaľovanie a menšie  

dymenie a tým aj úsporu paliva. Tento kotol je určený na vykurovanie, na ohrev TUV treba použiť zásobník s   

výmeníkom!

Vďaka novej technológii zliatiny odoláva korózii, ktorá vzniká hlavne pri spaľovaní mokrého dreva.

Kotol vyniká veľkou spaľovacou komorou a proces horenia je vyregulovaný tak, že  vysoká účinnosť kotla

výrazne znižuje jednotkovú spotrebu paliva.

Telo kotla je poskladané z liatinových článkov. Na výrobu článkov sa používa najmodernejšia šedá liatina

EN GJL-200. Použitie tohto materiálu zaručuje dlhú životnosť kotla.  

Kotol je určený pre otvorený okruh ( systém s otvorenou expanznou nádržou)  s čerpadlom alebo bez čerpadla. 

Môže sa použiť aj pre tlakový ( uzavretý ) okruh s expanznou nádobou. Pri uzatvorenom systéme musí byť podľa 

zákona nainštalovaná bezpečnostná chladiaca špirála alebo štvorcestný bezpečnostný ventil!  

V prípade nedodržania tejto podmienky zákazník stráca záruku na kotol.

Balenie produktu

Solitherm kotol je dodávaný poskladaný v jednom kuse, balený v drevenej bedni. Príslušenstvo pozostáva

z regulačného termostatu, teplomeru, čistiacej kefky, kutáča na palivo, návodu na obsluhu. 

Každý kotol je podrobený tlakovej skúške tesnosti. 

Doporučené príslušenstvo:  Bezpečnostná chladiaca špirála

Pozostáva z medeného tela a termoregulačného ventylu pre spustenie procesu chladenia. 

Či sa jedná o uzavretý alebo otvorený systém kúrenia, bezpečnostná chladiaca špirála by sa mala použiť vždy, 

v súlade s predpisom Európskeho štandardu pre tento typ kotlov.  

Je to kvôli bezpečnej prevádzke kúrenárskeho systému a na ochranu samotného kotla pred poškodením.

Safety warnings 
 
Please, follow the safety instructions before installation and operation of Caltherm boiler: 
 
Solitherm boiler must be connected to an appropriate chimney whose construction complies with the instructions given further in this manual, and mandatory 
regulations.The chimney must perform the requested draft values for  related boiler model. Your boiler should not be fired unless the chimney connection is 

made, and there is enough draft for combustion. Any irregular electricity installations in boiler room should be replaced 
 
Always allow enough amount of fresh air in the boiler room. Refer to the instructions for room arrangement. Do not install the boiler in a space, shared or used 
by people, or in a place with direct openings to a living room. 
 
The boiler must be installed in an open vented hydraulic circuit unless the hydraulic circuit is equipped with safety  heat exchnager kit according to the 
directions given further in this manual.  
 
Do not feed cold water directly to the boiler overheated by any reason. This may result in noise production in the system and/or permanent damage on boiler 
body. Do not drain water in hydraulic circuit unless in case of maintenance or risk of freezing. Do not fire boiler with front doors open. In case operation with 
fan, never open front doors without switching the fan off.  
 
The system design must provide water flow rates commensurate with boiler output and the temperature difference  between flow and return should not 
exceed 20 C.  Water levels should be checked regularly and any leakages corrected in order to keep system water make-up to a  minimum, because 
excessive make-up will lead to salt deposits forming in the boiler waterways causing local  overheating and damage to the boiler body. 
 
Make sure that your installer applies the recommendations given further in this manual in order to protect either old and new installations from limescale. 
Particularly, if the boiler is going to be installed in an old heating system, the system should washed away and cleaned from any partıcules before Solitherm is 
attached  
 
Solitherm should be installed directly onto a smooth level floor of non-combustible material. It is recommended that  the hight of the plinth should be at least 
50 mm, and sized larger than the dimensions of casing of the boiler. This plinth  protects the boiler from water on the floor.  
 

2 

Thank you for purchasing Solitherm cast iron solid fuel boiler. Please read this manual carefully before installation and operation of your product, and keep it 
during the whole operation life. Do not touch or interfere any part of the product other than those allowed. The installation, maintenance and service of this 
boiler requires skilled technicians.  For the installation of the boiler and proper room selection, installation of water circuit, chimney design, this manual and 

mandatory regulations must be considered. 

Bezpečnostné upozornenia 
 
Prosíme o  dodržanie nasledujúcich bezpečnostných  pokynov pred inštaláciou, počas inštalácie aj počas prevádzkovania kotla.  
 
Kotol je možné použiť iba na vykurovanie. Ohrev TUV musí byť cez zásobník s výmenníkom! 
Kotol je možné napojiť iba na komín, ktorý spĺňa všetky predpisy a má výrobcom kotla predpísaný odťah spalín. V prípade nevyhovujúceho komína sa môže 
stať, že kotol nebude  pracovať správne.  Rôzne nepovolené elektrické a mechanické úpravy sú zakázané.  
 
Miestnosť s kotlom musí byť správne odvetrávaná.  Zakazuje sa inštalovať kotol do miestnosti, kde sa zdržujú ľudia alebo  ak je prepojená s inými obytnými 
miestnosťami.  
 
Nevypúšťajte vodu zo systému ak to nie je nevyhnutné. Môže sa použiť  15% nemrznúca zmes.  Nenapúšťajte do rozhorúčeného kotla studenú vodu, 
nebezpečenstvo prasknutia liatiny. Nikdy nezapaľujte kotol ak sú otvorené vrchné dvierka. 
 
Systém musí byť navrhnutý tak, aby rozdiel teploty medzi výstupnou a spätnou vodou nebol väčší ako 20°C. Musí sa na to použiť zmiešavací ventil alebo 
najvhodnejšie je použiť Ladomat. Teplota spiatočky nesmie byť menšia ako 50 °C. 
 
Systém musí mať vždy dostatok vody aby neprišlo k prehriatu kotla. Každý malí únik vody v potrubí a v systéme je nutné ihneď opraviť.  Tvrdosť vody musí 
byť okolo: 1-3 mol/m3  (1mol/m3=5.6 dH), PH:8,-9.5 
 
Kotol musí byť postavený na nehorľavej podlahe.   Ak kotol pripájame na staré rozvody, je nutné rozvody vypláchnuť a zbaviť od usadenín.  

2 

Ďakujeme za kúpu výrobku SoliTherm Caldera, žiadame o pozorné preštudovanie tohto návodu. Je zakázané vykonávať akékoľvek úkony, ktoré táto príručka 
neprikazuje alebo nepopisuje.  Montáž kotla a spustenie do prevádzky musí vykonať kúrenárska firma so živnostenským alebo iným oprávnením pre montáž 
kúrenárskych systémov. Kotol spĺňa normu EN 303-5. 



TECHNICAL DATA
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Inštalácia kurenárskeho systému

Umiestnenie kotla

Keďže kotle majú vysokú hmotnosť, je nutné presvedčiť sa, že podlaha túto váhu unesie.

Správny výber miesta pre umiestnenie kotla

Kotol sa môže umiestniť iba do miestnosti projektantom na to určenej.  Miestnosť musí byť dostatočne veľká na 

montáž, údržbu a plnenie kotla. Komín musí zodpovedať predpisom pre daný kotol a musí mať parametre popísané 

ďalej. Kotol nikdy neumiestňujte na otvorenom priestranstve a ani v obytných častiach domu. 

Do miestnosti kde je umiestnený kotol musí byť zabezpečený prívod vzduchu, respektíve jeho cirkulácia. Najlepšie je 

mať dva otvory. Jeden max 40 cm pod stropom o rozmere 40 x 40 a druhý nad podlahou max  50 cm o rozmere  min. 

30 x 30 cm. Do poručujeme palivo držať v inej miestnosti, alebo min. 80 cm od kotla. 

Všetky hydraulické a elektrické časti systému musia byť inštalované autorizavanou osobou pre inštalovanie takýchto 

systémov. 

Palivo musí byť skladované minimálne 800 mm od kotla. Najlepšie je ak je v inej miestnosti. 

Kotol sa doporučuje umiestniť  na nehorľavý podstavec o rozmeroch v tabuľke. 

Model ST 3 ST 4 ST 5 ST 6 ST 7 ST 8

výška podstavca mm

šírka (mm)

hĺbka  (mm) 400 500 600 700 800 900

Minimálne vzdialenosti stien od kotla znázorňuje nasledovný obrázok:

Obehové čerpadlo

Doporučuje sa použiť nútený obeh v systéme použitým obehového čerpadla.

Venujte pozornosť na správny výber, ktorý závisí od veľkosti  a typu rozvodu. Voľbu zverte odborníkom. 

Kotol nesmie zapínať  a vypínať obehové čerpadlo ani priamo ani s pomocou príložných teplotných čidiel.  

To znamená, že obehové čerpadlo musí byť VŽDY !!!  zapnuté ak je kotol v činnosti t.j. palivo horý alebo 

dohorieva. Nedodržanie tohto pokynu a následné poškodenie kotla spôsobý stratu záruky kotla.

Nikdy sa nesnažte zvýšiť teplotu vody v kotly vypnutím obehového čerpadla. Následné zapnutie čerpadla

a prísun studeneij vody cez spiatočku spôsobý poškodenie kotla a stratu záruky.
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Schémy zapojenia

Otvorený hydraulický systém

Ku kotlom Solitherm sa doporučuje tento hydraulický systém s otvorenou expanznou nádržou podľa uvedenej schémy.

Obehové čerpadlo môže byť inštalované na prívode aj na spiatočke systému.

Otvorená expanzná nádrž musí byť inštalovaná v najvyššom bode systému.  Nemusia byť inštalované 

guľové ventile na prívode a spiatočke pre lepší prietok.  Bezpečnostný prepad ( Safety line for return ) môže byť 

 inštalovaný na prívode alebo spiatočke kotla čo najbližšie ku kotlu. Mal by byť prepojený s otvorenou expanzkou

čo najkratšie.

V prípade použitia obehového čerpadla, musí mať požadovný výtlak. Inak môže nastať, že najvyšie položené

radiátory sa nebudú dať odvzdušniť alebo nebudú kúriť. 

V prípade ak čerpadlo má dostatočný výtlak a predsa sa radiátory zle odvzdušnia, použite obehové čerpadlo

na výstupnom potrubí namiesto spiatočky. 

Tlakomer ( Hydrometer )sa musí inštalovať na výstupe kokla pre monitorovanie tlaku pre prípad netesnosti systému. 

Tlakomer nie je dodávaný ku kotlu.

Na obehové čerpadlo je nutné nainštalovať BYPASS, aby v prípade výpadku elektrickej siete mohol byť zabezpečený

samospádový obeh vody.

Bezpečnostná chladiaca špirála je vysoko odporúčaná aj pri tomto hydraulickom systéme zapojenia. 

Inštalácia tejto ochrany je popísaná v ďalšej časti návodu. 
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Pri nakurovaní  kotla má systém nízku teplotu a môže nastať jav, že sa na vnútorných častiach kotla začne 

kondenzovať voda. Toto by sa malo stratiť pri nakúrení vody na vyššiu teplotu. Toto nespôsobuje problém pre kotol. 

Ak sa ale tento jav tvorí aj po nakúrení, spôsobuje zmiešavanie kondenzu so spalinami  tvorbu dechtu. Tento 

nežiadúci jav spôsobuje zníženie životnosti a účinnosti kotla.

V tomto prípade doporučujeme použiť nasledovné metódy na zníženie tvorby kondenzu:

1. Môžete nainštalovať trojcestný zmiešavací termostatický ventil medzi prívodom a spiatočkou kotla.

Tento ventil nastavte na 40 C. toto by malo stačiť na zamedzenie tvorby kondenzu. 

Návrh veľkosti otvorenej expanznej nádoby

Otvorená expanzná nádrž ochráni systém od prehriatia tak, že povolí rozpínanie vody a nedovolí nárast tlaku.

Veľkosť expanznej nádoby sa vypočíta podľa množstva vody v systéme podľa nasledovného vzorca, 

kde Vg je objem expanznej nádoby a Vs je objem vody v systéme.

Vg= 8.Vs / 100 (in liters)

Zjednodušene môžeme použiť aj nasledovný vzorec SV: Deliver safety line

 kde Qk  je výkon kotla v kW-och a Vg je objem expanznej nádoby SR: Return safety line

Vg= 2,15.Qk (in liters)

Veľkosti bezpečnostnej spiatočky a bezpečnostného výstupu sa určujú na základe nasledovného :

Veľkosť bezpečnostného výstupu:  (mm) 

Veľkosť bezpečnostnej spiatočky: (mm)

kde Qk je výkon kotla v  kW - toch.

Uzavretý tlakový hydraulický systém

Kotol Solitherm môže byť inštalovaný aj na uzavretý tlakový hydraulický systém podľa nasledovnej schémy, 

za podmienky použitia bezpečnostnej chladiacej špirály.

Ak sa bezpečnostná chladiaca špirála nepoužije,  výrobok stráca záruku.

Bezpečnostná chladiaca špirála pozostáva:

1. Bezpečnostný výmenník tepla (medená špirála so závitom)

2. Bezpečnostný termoventil

3. doplnky k montáži
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Zapojenie bezpečnostnej chladiacej špirály.

1. Demontujte prírubu na výstupe kotla

2. Inštalujte bezpečnostnú špirálu do tela kotla namiesto 

1 1/2" príruby. 

3. Pripojte výstup teplej vody na 

vrch tela bezpečnostnej špirály.

4. Pripojte bezpečnostný termoventil na  1/2" vstup

na vrchu bezpečnostnej špirály.

5. Sú tu ďalšie dva  1/2" vstupy, jeden je pre prívod studenej pitnej vody

a druhý na odvod už zohriatej vody.  

Tieto vstupy sú priamo navarené na medené vstupy 

Použite flexispojenie na prepojenie bezpečnostného

termoventilu a prívodu studenej pitnej vody

6. Vývod už zohriatej chladiacej vody napojte na 

kanalizáciu

7. Správne inštalovanie termoventilu je na obrázku

Ak teplota vody v kotly presiahne 95 ºC, termostat na bezpečnostnej špirále vpustí studenú vodu do medenej špirály

vo vnútry tela kotla. Týmto špirála začne ochladzovať vodu v kotly.

Ak teplota vody v kotly klesne pod hraničnú teplotu, bezpečnostný ventil uzavrie prívod studenej vody.

Ventily na bezpečnostnej chladiacej špirále je nutné ponechať vždy otvorené.

ku kotlu Solitherm môžete použiť iba výrobcom vyrábanú bezpečnostnú chladiacu špirálu.

Na chladenie prehriateho kotla nikdy nepoužite vodu naliatu priamo do tela kotla, 

pretože príde k poškodeniu kotla, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
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Dôležíté informácie o vode v systéme

Po prvom napustení systému vodou, je nutné zaznamenať tlak vody , ktorý zaznamená tlakomer na systéme.

Neprekračujte maximálny pracovný tlak uvedený výrobcom t.j. 4 bary. 

Tlak vody je dobré kontrolavať pri každom nakladaní paliva, predídete tým poškodeniu kotla prehriatím.

Po prvom spustený kotla sa postupne začne kyslík vytláčať zo systému. 

Kotol je vyrobený z odolnej liatiny proti korózii, no i tak dosiahne dlhšiu životnosť bez kyslíka v systéme,

ktorý spôsobuje koróziu všetkých častí systému. Dôvodom korózie je:

1. V prípade systému s otvorenou expanzkou sa kyslík  dostáva do systému cez otvorený povrch vody v expanzke 

z atmosféry. Preto voľba veľkosti expanzky, jej pozičné umiestnenie v systéme, bezpečnostné prepady z kotla do 

expanzky musia byť prevedené presne podľa popisu v tomto návode na používanie, aby okysličovanie vody bolo čo 

najmenšie.  Uzatvorený tlakový systém zabraňuje vnikaniu kyslíka do systému, čím je odolný voči korózii zvnútra. 

Je to aj dôvod prečo sa doporučuje, avšak musí byť doplnený bezpečnostnou dochladovacou špirálou. 

2. Rôzne drobné netesnosti v systéme tiež spôsobujú obsorbáciu kyslíka do kúrenárskej vody. Aj z tohto dôvodu je 

potrebné mať minimálny pracovný tlak v systéme, ktorý vodu vytláča a tým zabraňuje vstupu kyslíka do systému.

Z tohto dôvodu je potrebné sledovať tlak vody v systéme.

Pravidlá pre nové inštalácie:

Systém musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovali prípady vypúšťania systému a opätovné napúšťanie.

Vylúčte zo systému prvky, ktoré nemajú kyslíkovú bariéru, zamedzíte tým vnútorné korodovanie kotla.

Použitá voda musí byť filtrovaná aby sa zabránilo vzniku kalov a tým upchanie častí systému rozvodov. Je 

potrebné použiť  50 mikrónový filter.  Stály pretlak v systéme tiež napomáha zabrániť vstupu kyslíka z 

atmosféry do systému.

Prerábka kúrenia s použitým starých rozvodov.

1. ak starý systém má otvorenú expanzku, doporučuje sa systém prerobiť na uzavretý tlakový systém

s použitým bezpečnostnej chladiacej špirály.

2. Staré rozvody musia byť dôkladne prepláchnuté a zbavené všetkých usadenín. 

3.  Manuálny odvzdušňovací ventil je nutné umiestniť v najvyššom bode systému rozvodu. 

Dopojenie komína

Solitherm kotol je možné pripojiť iba do samostatného komína s predpísaným minimálnym ťahom.

Rúry medzi kotlom a komínom musia byť izolované s izoláciou zo sklených vlákien.  Tieto rúry pre pripojenie kotla 

do komína musia byť oceľové a musia znášať teplotu až  400 ºC. 

Všetky spoje musia byť riadne pretesnené, aby sa zabezpečil potrebný ťah komína.

Kotol treba pripojiť najkratšou možnou cestou.

Zlé pripojenie kotla môže spôsobiť poškodenie ale nefunkčnosť kotla.

Horizontálne časti prepojenia alebo použitie

kolien výrazne redukujú ťah komína.

Komín sa nesmie urobiť iba zo zvislej oceľovej rúry.

Komín musí spĺňať všetky bezpečnostné predpisy krajiny.

Spodok komína musí byť vybavený čistiacim otvorom.

Použitie antikorovej ocele je doporučené.

Priemer komína a potrubia nesmie byť menší 

ako priemer vývodu z kotla.

Dĺžka rúry medzi kotlom a komínom nesmie byť 

väčšia ako ¼ výšky komína.
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 Rozmer komína a potrubia nesmie byť menší ako rozmer vývodu na kotol.

Nasledovný diagram znázorňuje doporučenú výšku komína, minimálny priemer potrubia v závislosti

od výkonu kotla.

Nasledovné obrázky zobrazujú minimálne prevýšenie hrany komína nad úroveň strechy, aby

sa minimalizoval efekt zrážania dymu späť do dymovodu.
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Návod na poskladanie kotla

Nasledujte tieto pokyny na kompletizáciu kotla pred uvedením do prevádzky.

1. Odstáňte vrchný plech a nainštalujte termoregulačný ventil do otvoru na vrchu predného článku.  

Použite kúdel na pretesnenie závitu.  Termoregulačný ventil otočte tak ako poukazuje obrázok. 

Dajte späť vrchný kryt a zaistite ho tak, ako bol pred demontážou.

2. Vsuňte zdvíhaciu páčku do oka na termo ventile a zaistite šrób ( je súčasťou balenia) šrobovákom proti uvolneniu. 

Pripevnite retiazku (je súčasťou balenia ) do oka na konci páčky. Druhý koniec  sa bude pripevňovať o dvierka na 

reguláciu prívodu vzduchu do kotla. Dľžka retiazky bude upravená pri prvom nakúrení, viď kapitola ďalej. 
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Montáž bezpečnostnej chladiacej špirály- nie je súčasťou balenia

Bezpečnostná chladiaca špirála slúži na ochranu kotla proti prehriatiu a tým chráni kotol pred poškodením. 

Pracuje tak, že v prípade dosiahnutia teploty vody v kotly  95 ºC, zapne bezpečnostný ventil prísun studenej vody 

do tela špirály, táto preteká cez medené telo ( trubky) chladiacej špirály.  Cirkulácia studenej vody začne

chladiť vodu v kotly a tým zníži teplotu v systéme na bezpečnú úroveň, t.j. zabráni tomu aby sa voda začala variť

a meniť skupenstvo na paru.  Pri znížení teploty sa bezpečnostný ventil uzavrie a kotol prestane byť chladený. 

Kvôli lepšiemu prístupu je najlepšie inštalovať bezpečnostnú špirálu pred umiestnením kotla na finálne miesto. 

Pri inštalácii bezpečnostnej chladiacej špirály sa riaďte nalsedovnými pokynmi.

1. Odstránte zadnú prírubu

2. Vložte bezpečnostnú chladiacu špirálu do tela kotla cez 1 1/2" otvor podľa obrázku. Použitie to isté tesnenie 

a tie isté skrutky, ktoré boli použité pre demontovanú prírubu. 
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4. Vložte bezpečnostný ventil Regulus 

 JBV do 1/2"  otvoru so závitom tak,

ako ukazuje obrázok na pravo.

Dbajte na správne natočenie tak,

aby studená voda pretekala telom ventila.

Správne natočenie ukazuje obrázok na pravo. 

5. Na tele bezpečnostnej špirály sú dva 1/2"  

otvory na prívod a odvod studenej vody do

a z tela výmenníka.  Tieto otvory sú navarené 

priamo na medenú špirálu. 

6. Vývod na bezpečnostnom ventile

prepojte s prívodom na tele špirály, tak ako

ukazuje obrázok dole vpravo.

7. Pripojte prívod studenej vody do bezpečnostného ventila Regulus JBV.
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Montáž dvierok pre peletový horák

Solitherm PS kotol je určený aj na spoľovanie drevených peliet inštalovaním peletového horáka do spodných dvierok. 

Všetky špecifikácie horáka ako palivo, zábeh, nastavenie, prevádzka nájdete v priloženom návode pre peletový

horák.

V prípade, ak chcete kotol používať s peletovým horákom, je nutné previesť montáž prídavných dvierok pre uchytenie

peletového horáka.

1- Otvorte spodné dvierka a za pomoci šrobováka odmontujte liatinový kryt nad roštom. 

2- Za pomoci skrutiek upevnite prídavné pánty na mantáž peletových dvierok.
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3- Zaveste peletové dvierka na prídavné pánty a zaistite ich poistným valčekom tak ako je na odrázku. 

4-  Pre uzavretie peletových dvierok použite šrób s maticou, ktorý je súčasťou balenia peletových dvierok. 
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Prevádzkové predpisy

Zapojenie termoreguláčného ventilu

Mechanický termoregulačný ventil je umiestnený na vrchu prvého článku. 

Na teplotnom ventile sú bielymi písmenami naznačené požadované teploty.

Na termoregulačnom ventile je páčka s reťiazkou.

Naložte kotol s palivom a zakúrte. Počkajte kým kotol dosiahne teplotu 60 C.  Nastavte termoregulačný ventil točením 

na 60 C.  Druhý koniec retiazky pripojte na spodné regulačné dvierka tak, aby ostala 2 mm medzera ( aby dvierka boli

pootvorené na 2 mm)

Opatrenia pred zakúrením

Po nainštalovaní kotla musí pred prvým nakúrení fungovať kompletný rozvod a cirkulácia vody. V prípade použitia

čerpadla musí byť zapnuté!!! Musia byť odstránené všetky netesnosti v rozvodoch. Celý rozvod aj s radiátormi musí byť 

odvzdušnený. Čerpadlo musí ísť po celú dobu horenia kotla, aby sa zabránilo teplotným šokom zo spiatočky rozvodu!

Opatrenia pred každým zakúrením:

* Kotol a celý systém je napustený vodou a natlakovaný na potrebný tlak

* Všetky gulové ventily sú otvorené a bezpečnostné prvky funkčné

* Komín má požadovaný ťah

Na dopúšťanie systému vodou použite 1/2" ventil na zadnom článku. Doporučuje sa použit guľový ventil. Pri kažkom 

dopustení systému sa doporučuje odvzdušnenie radiátorov.

Pozor dopúšťanie studenej vody cez ventil na zadnom článku je možné iba pri vychladnutom kotly!!!

Zakúrenie 

* Vložte na spodok kotla papier a tenké suché kusy dreva naukladajte do kríža na seba.

Príliš tvrdé drevo nie je vhodné na zakurovanie.

* Začnite s ukladaním tenších polienok, na  ich vrch potom naukladajte polená hrubšie.

Naukladajte ich do  1/3 výšky spaľovacej komory. 

* Uistite sa, že máte otvorený primárny prívod vzduchu a otvorený komín.

* Pred zapálením zapnite obehové čerpadlo (pokial je v systéme) a nastavte na termoregulačnom ventile požadovanú 

teplotu

* Správne ohnisko by sa malo vytvoriť za 15 min. Po tomto môžete kotol naložiť  s hrubím drevom alebo s uhlím.

* Stále udržujte oheň v kotly. Vychladnutý kotol dymí a zanáša komín. 

Kúrenie s drevom

* Pokial kúrite s drevom, sekundárny prívod vzduchu môže byť zatvorený, aby ste predĺžili čas horenia.

* Môžete nastaviť komínovú klapku tak, aby mal kotol potrebný ale nie zbytočne veľký ťah. 
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komínová klapka otvorená na polovicu komínová klapka úplne otvorená

Kúrenie s uhlím a lignitom

* Pokial kúrite s uhlím alebo lignitom, sekundárny prívod vzduchu môže byť otvorený, aby ste dosiahli lepšie 

horenie a lepší odvod spalín. 

Odstavenie kotla (zníženie horenia)

*Horenie môžete znížiť alebo úplne zastaviť: 

a. Znížením teploty na termoregulačnom 

ventile

b.zatvorením sekundárneho prívodu vzduchu

c. zatvorením komínovej kladpky

zatvorená komínová klapka

Váš kotol nesmie zapínať ani vypínať obehové čerpadlo. Z tohto dôvodu musí byť čerpadlo vždy zapnuté

pokial kotol začína horieť, horí alebo dohorieva. Nedodržanie tejto podmienky vedie k strate záruky

na kotol. 

Ak by sa čerpadlo zapínalo až po nakúrení, studená spiatočka by spôsobila možnosť prasknutia tela

kotla, tak isto predčasné vypnutie obehového čerpadla môže viesť k prehriatiu kotla a k jeho poškodeniu

vysokým teplom.

Ak by sa termoregulačný ventil stal nefunkčným, nepoužívajte kotol až do jeho výmeny za nový. Môžete

spôsobiť poškodenie kotla vysokým teplom.

Správny ťah komína

Ak sú na komínovom potrubí netesnosti, alebo ak má komín slabý ťah ( zlá konštrukcia, zle izolovaný, upchatý) 

kotol môže zle spalovať (nehorí, dymí, kondenzuje vodné pary kvôli studeným spalinám). V tomto prípade

doporučujeme kontrolu komína a dymovodu expertom a následné odstránenie nedostatkov. Váš kotol je 

navrhnutý na prirodzený odťah spalín a preto je veľmi dôležité, aby mal  komín správne parametre. 

Palivo

Palivo musí byť v súlade so špecifikáciami udanými v technickej tabuľke.  Výrobca nezodpovedá za vzniknuté 

problémy a škody, ktoré vzniknú pri použití iného paliva ako je doporučené v technickej tabuľke. 
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ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Kontrola nebezpečných látok škodiacich zdraviu

Materiály použité pre výrobu kotla

1. FARBY:

základná čierna farba neaplikovaná

vysokoteplotne odolná farba články

spodná čast tela kotla

prášková farba krycie plechy

2. IZOLÁCIE A TESNENIA

minerálna vlna neaplikovaná

vlna zo sklenených vlákien články

(s hliníkovou fóliou) ústie dymovodu

tesniaca šnúra zo sklenených vlákien predné dvierka

keramická tabula predné dvierka

polyuretanová pena neaplikovaná

žiaruvzdorná tehla neaplikovaná

azbest neaplikovaný

3. TMELY

červený tmel skrutky

keramické tesnenie príruby

Isoplan/Frenzelit

kúdel závity

sivá tesniaca pasta medzi článkami

ohňuvzdorný cement neaplikovaný

plynové tesnenie neaplikované

Špecifické údaje o použitých materiáloch sú k dispozícii na požiadanie u výrobcu.  Nasledovné použité materiály

môžu poškodiť zdravie a preto je nevyhnutné dodržať nasledovné:

Farby, tesnenia, sivá pasta, keramické sklenené vlákno

1. Tieto materiály obsahujú organické rozpúšťadlá, pri ich použití treba dodržiavať bezpečnostné predpisy

2. Zabránte styku s pokožkou, chráňte oči a vyvarujte sa nadýchaniu.

3. Pri manipulácii použite rukavice a okuliare

4. Malé množstvo sa dá odstrániť  odstraňovačom náterov.

5. Pri inhalácii vyveďte osobu na čerstvý vzduch, pri požití vypite čistú vodu, nevyvolávajte zvracanie. 

6. Pri zásahu očí vyplachujte oči vodou a vyhladajte lekársku pomoc

Ostré hrany

Opatrnosť je potrebná pri manipulácii s časťami z plechu, môžu spôsobiť rezné poranenia

Manipulácia s liatinovými článkami

Je potrebná opatrnosť z dôvodu váhy, ktorú jednotlivé články majú. Môže nastať úraz z dôvodu vysokej hmotnosti

jednotlivých článkov.

Servisný zásah

Pri akomkoľvek rozoberaní či skladaní kotla je nutné jednotlivé články ukladať na drevený podklad, aby sa predišlo

ich poškodeniu. Je potrebná zvýšená opatrnosť z dôvodu ich váhy.

Tepelné izolácie

1. Zabráňte styku  s pokožkou, očami alebo inhalácii. 

2.Ak striháte alebo inak upravujete izoláciu, prevádzajte to v dokonale vetranej miestnosti s použitím rukavíc, okuliarov

a masky na tvár. 

3. V prípade výskytu svrbenia alebo pálenia častí tela, ihneď ukončite prácu  a očistite telo vodou
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Zariadenie pod tlakom

1. Zabráňte kontaktu s časťami kotla, ktoré sú pod tlakom počas chodu kotla.

Sú to hlavne:

Vnútorné telo kotla

Vstup a výstup kotla

Bezpečnostná chladiaca špirála

Čerpadlo

2. Nikdy nevypúšťajte vodu zo systému, pokiaľ je kotol v činnosti

3. Nikdy nedolievajte studenú vodu do systému, alebo priamo do ohniska, pokial je kotol v činnosti.

Plochy s vysokou teplotou

Zabráňte kontaktu s časťami kotla, ktorých povrch môže mať vysokú teplotu ohrozujúci zdravie a život a to hlavne::

Predné nakladacie dvierka kotla

Spodné  dvierka

Vstup a výstup kotla

Komínová komora

Dymovod

Obehové čerpadlo, expanzná nádoba

Kotolňa

1. Kotolňa musí mať dvere dostatočne veľké k urýchlenému opusteniu priestoru v prípade nebezpečenstva

2. Neskladujte pevné palivo a horlavý materiál v blízkosti kotla. Dodržte minimálnu vzdialenosť

800 mm od kotla

3. Nezatvárajte vetrací otvor kotolne, pretože prívod vzduchu je potrebný pre správne spalovanie kotla

Spaliny

1. Môže prísť k úniku spalín cez otvorené predné dvierka pri nakladaní paliva.  Vyvarujte sa

vdychovania týchto spalín.

2. Pri nakladaní paliva do kotla chráňte svoje ruky a oči vhodným pracovným prostriedkom ( rukavice, okuliare)

Horiace palivo

1. Nevyberajte horiace palivo z vnútra kotla

2. Nehaste horiace palivo naliatím vody alebo inej tekutiny do spaľovacej komory

3. Na kotly nenechávajte otvorené nakladacie dvierka ani spodné dvierka počas chodu kotla

4. Na zníženie chodu kotla alebo na odstavenie uzavrite prívod vzduchu a komínovú klapku

5. Váš kotol môže spaľovať iba palivo vyšpecifikované v technickej tabuľke.

Nikdy nepoužívajte nepovolené palivo, môže nastať poškodenie kotla. 
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ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pravidelná údržba kotla kvalifikovanou osobou podľa doporučení výrobcu priaznivo ovplyvňuje životnosť a 

fungovanie kotla.

Každodenná kontrola kotla:

* Zakaždým sledujte stav tlaku v systéme. Stav tlaku musí byť zaznamenaný, pre prípadné porovnanie pohybu tlaku.

Zakaždým znamená pri každom spustení a nakladaní kotla palivom.  V prípade poklesu tlaku vody

okamžite doplňte vodu do systému aby sa zabránilo zavzdušneniu systému a následnému prehriatiu kotla.

* Treba kontrolovať tesnosť nakladacích dvierok, v prípade potreby vymeňte tesnenie dvierok.

* Treba kontrolovať izolačnú vrstvu na vnútornej strane nakladacích dvierok, ktorá bráni zohriatiu povrchu dverí. 

V prípade potreby izolačnú vrstvu vymeňte a zabránite tým teplotným únikom do okolia.

* Treba kontrolovať tesnosť dymovodu, prípadné netesnosti ihneď opravte. 

* Zakaždým skontrolujte funkčnosť termoregulačného ventilu. Ak je potreba skontrolujte aj nastavenie dĺžky retiazky.

Ak kotol nedostáva dostatočné množstvo vzduchu, môže nastať stav keď kotol začne produkovať smog a dym.

V tomto prípade je potrebné skrátiť dĺžku retiazky, aby kotol mohol nasávať viac vzduchu na spaľovanie paliva.

Môže nastať aj opačný prípad, keď sa do kotla dostáva veľa vzduchu. V tomto prípade stúpa spotreba paliva. 

V tomto prípade je potrebné preveriť správnu dĺžku retiazky, sekundárny prívod vzduchu či komínovú klapku. 

*Kontrolujte vnútornú stranu spaľovacej komory. Tvorba sadzí pri horení môže znížiť účinnosť prechodu tepla cez steny 

kotla do vody. Ak sa nazdávate, že účinnosť kotla začne klesať, môže to byť následkom usadenín na vnútorných 

stenách kotla. V takomto prípade je nutné steny očistiť.

Čistenie kotla

Pred čistením musí byť kotol vychladnutý a čerpadlo vypnuté.

Čistenie:

*Vyčistite všetky vnútorné plochy priloženou oceĺovou kefkou

* Môžete použiť vysávač popola

* Očistite všetky otvory na reguláciu prísunu vzduchu do kotla

* Vyčistite rošt priloženým kutáčom

* Vytiahnite popolník z kotla a vyprázdnite jeho obsah

Údržba

Pred každým začiatkom kúrenárskej sezóny doporučujeme zavolať servisného technika na kontrolu kotla,

kúrenárskeho systému, jeho častí a tiež kontrolu komína. 

Bezpečnostná chladiaca špirála

*Guľový ventil na prívod studenej vody do chladiacej špirály musí byť vždy otvorený.

*Do kotla môže byť inštalovaná iba originálna dochladzovacia špirála, vyrábaná výrobcom kotla. 

*Studená voda sa nikdy nesmie nalievať  do ohniska kotla. Voda sa dopúšťa iba do vychladnutého kotla. 

Drastické ochladenie kotla môže viesť k jeho poškodeniu a tým aj k strate záruky na kotol.

* Vždy pred zakúrením skontrolujte, či sú otvorené uzávery na vstupe  a výstupe kotla. 
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ST 3PS ST 4PS ST 5PS ST 6PS ST 7PS ST 8PS

Počet článkov ks 3 4 5 6 7 8

(uhlie)  kW 17 27 34 41 48 56

(drevo)  kW 15 23 30 36 43 51

(pelety)  

kW
16 25 32 40 46 52

Doporučený typ horáka

Objem vody v článkoch lt 22 27 33 39 45 51

Rozmery spaľovacej komory

Výška mm

Šírka mm

Hľbka mm 200 300 400 500 600 700

Potrebný ťah komína Pa 10 - 22 11 - 25 12 - 26 13 - 27 14 - 28 15 - 29

mbar 0.10-0.22 0.11-0.25 0.12-0.26 0.13-0.27 0.14-0.28 0.15-0.29

Rozmer nakladacích dvierok mmxmm

Max. naloženie gulatinové drevo mm

Pracovná teplota ºC

Maximálna pracovná teplota ºC

Minimálna teplota spiatočky ºC

Maximálny pracovný tlak bar

Rozmer pripájacieho potrubia G

rozmer napúšťacieho ventilu G

Vonkajšie rozmery                  dĺžka (L1) mm 525 625 725 825 925 1025

L2 mm 380 480 580 680 780 880

Priemer dymovodu (D) mm

Typ paliva

Maximálne naloženie kg 10 14 18 22 26 30

Čas horenia h

Požadované parametre dreva

Objem spalín g/s 9,0 13,0 18,0 21,5 26,0 31,5

Typ paliva

Maximálne naloženie kg 13 18 23 28 33 38

Čas horenia h

Požadované parametre paliva

Objem spalín g/s 13,0 20,8 26,0 31,5 37,0 43,0

veľkosť zrna 30 až 60 mm

Kalorická hodnota 26.000 - 30.000 kJ/kg

Maximálna vlhkosť 20%

Maximálna hrúbka polena 10 cm x 10 cm

Kalorická hodnota 17.000 - 20.000 kJ/kg

Uhlie, lignit, koks

5 to 8

Maximálna vlhkosť 15%

4

1 ½"

½"

160

Gulatinové drevo

3 to 5

315

322 x 318

400

50 - 90

100

50

Typ

Nominálny výkon

BX-35 BX-55

425

Model Solitherm PS kombinovaný kotol liatinový


