
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

S
 O

 L
 A

 R
 I

 S
 

Installation and 

User Manual 



 

 

Vážený zákazník 

• Ďakujeme za kúpu drevosplyńovacieho kotla Solaris.  

• Tento manuál má za úlohu pomôcť pri inštalácii a pri bezpečnej prevádzke zariadenia. 

• Prosíme o pozorné preštudovanie tohto návodu a prosíme o zvýšenú pozornosť pri bezpečnostných 

varovaniach. Odložte si všetky dokumentácie o kotly a inštalácii.  

• Nedotýkajte sa zakázaných častí zariadenia.  

• Inštaláciu a prvé spustenie môže previesť iba oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je živnostník 

alebo firma disponujúca povolením na montáž kúrenárskych systémov a zariadení.  

• Kontaktujte svojho predajcu, ak Vám niečo nie je jasné. 

• Na dosiahnutie výrobcom uvedených nízkych emisií je nutné použiť drevo špecifikované výrobcom.  

Iba vtedy sa dosiahne predpísaná účinnosť, nízke emisie. Predídete tým problémom so spaľovaním a 

stratou záruky na zariadenie.  

• Vykonávajte údržbu a čistenie v doporučených intervaloch. Detaily nájdete v tomto návode na 

obsluhu.  Dodržanie týchto intervalov zaistí správne fungovanie, správnu účinnosť a emisie.   

• Váš kotol automaticky reguluje výkon ale je závislý od množstva naloženého dreva. Preto 

doporučujeme montáž akumulačnej nádrže.  Akumulačná nádrž znamená rezervu vo výkone a úsporu 

energie.  Prináša vysokú účinnosť a nízke emisie.  

 

Prehlásenie o zhode (EC) 

My, “BOYSIS MAKINE TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S.”, sídlom Şerifali Mahallesi Hüsrev Sokak No.2 

Erişkenler Plaza Kat 3 34775 Ümraniye/İstanbul/Turkey (TR) tu prehlasujeme, že  

Produkt : Oceľový zvarovaný kotol na ohrev kúrenárskej vody s procesom splyňovania dreva 

Model  : SLS 18 / SLS 25 / SLS 32 / SLS 40 / SLS 50 

Ktorých sa to týka, sú v súlade s nasledujúcimi normami a predpismi; 

EN 303/5 z 2012: Kottly na tuhé palivá, s manuálnym a automatickým nakladaním, o nominálnom výkone do 

500 kW – Terminológia, požiadavky, testovanie a označovanie 

NARIADENIE 2015/1189/EC z roku 2015; implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament 

and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers 

NARIADENIE 2006/95/EC of 2006; on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical 

equipment designed for use within certain voltage limits 

NARIADENIE 2004/108/EC of 2004; on the approximation of the laws of the Member States relating to 

electromagnetic compatibility  

Toto prehlásenie nie je platné, ak sa zariadenie upravuje bez povolenia výrobcu. 

 

Podpísané 3.4.2017  

 



 

 

 1 Predstavenie kotla a dodávka  
Solaris je oceľový zvárany kotol na vysokoúčinné spaľovanie dreva.  Používa sa na ohrev kúrenárskej vody, 

príprava TUV je možná použitím externého zásobníka s výmenníkom. Hlavné funkcie a prednosti kotla: 

 Plne automatický kotol: Všetky oprerácie sú riadené electronicky. Odťahový ventilator pracuje v 
závislosti od požadovanej teploty kotla. Modulácia ventilátory umožňuje kontrolu teoploty a vysoký 
comfort. Obehové čerpadlo pracuje pri teplotách nad 55 C čo zabraňuje nízkoteplotnej korózii kotla. Dá 
sa ovládať izbovým termostatom. Elektronika vypína kotol ak nie je palivo a upozorňuje na to užívateľa. 
Ak teplota vystúpy nad 110 oC, ventilator sa vypne, obehové čerpadlo ostáva zapnuté, spustí sa 
dochladzovanie a užívateľ je varovaný.  
 
Systém dokáže ovládať čerpadlo TUV a riadiť prípravu TUV. Ak sa otvoria nakladacie dvierka, tak 
ventilator cez bypass začne odsávať unikajúci dym.    
 

 Dvojopláštenie spaľovacej komory: udržuje vnútorné steny kotla suché, zdokonaluje process 
splyňovania a predlžuje životnosť kotla.        
 

 Vylepšenia ventilátora: odsávanie ventilátora eliminuje problémy s horením, udržuje spaľovaciu komoru 
vždy v negatívnom tlaku.  Toto napomáha lahšej kontrole primárneho a sekundárneho vzduchu, zvyšuje 
to účinnosť kotla. Automatické reštartovanie potrebuje iba minimálnu pahrebu.    
               

 Primárna a sekundárna regulácia vzduchu: Manuálna regulácia primárneho a sekundárneho vzduchu 
napomáha lepšiemu spalovaniu a nízkym emisiám.  Regulatory sú nastavené fabricky podla modelov.  
       

 Vysokoteplotne odolný horák: Speciálny liatinový  high alumina horák s posilňujúcimi aditívami proti 
teplotným šokom a vlhkosti vie pracovať pri teplote do 1600 C, a zaisťuje perfektné mixovanie drevného 
plynu so sekundárnym vzduchom s výsledkom lepšieho spalovania a nízkych emisií.    
           

 Vysoká účinnosť kvôli vysokej účinnej ploche: Dodatočne vodou chladené časti kotla spolu s 
horizontálnym troj pásmovým výmenníkom zaručuje vysokú účinnosť nad 90 %, redukuje teplotu spalín. 
  

 Integrovaný dochladzovací system proti prehrievaniu: Dochladzovacia slučka je robená z medeného 
výmenníka vo vnútry tela kotla. Vstupy a výstupy sú vyvedené na vrchnej strane kotla.  Spĺňa nariadenia 
Európskych štandartov.  

 

Solaris je dodávaný v drevenej bedni spolu s ovládacím panelom, ventilátorom, týmto manuálom, čistiacim 

náradím. 

 

 

 

 



 

 

 

1 Ovládací panel 

 

2 Čidlo otvorených dverí 
3 by-pass na zachztenie dymu 
4 Predné nakladacie dvierka 
5 Palivová komora drevosplyňujúca 
6 Zapalovacie a čistiace dvierka 
7 Klapka primárneho vzduchu 
8 Klapka sekundárneho vzduchu 
9 Popolové dvierka 
10 Spalovacia komora s horákom a 

teplotne odolným obložením 
11 Rozvod primárneho vzduchu 
12 Trubkový výmenník 
13 Odťahový ventilátor 
14 Odvod spalín 
15 Čidlo teploty spalín 
16 Čistiaci kryt -1 
17 Komora pre palivové drevo 
18 Čistiaci kryt  - 2 
19 Prípoje pre dopojenie dochladzovacej 

slučky  (3/4") 
20 Výstup z kotla  (1 1/2") 

     21         spiatočka kotla  a 22 napúšťací ventil  
 
  



 

 

2 Bezpečnostné predpisy 
 
2.1 Základné bezpečnostné predpisy  
 
• Nikdy nevystavujte svoje telo nebezpečenstvu, vždy chráňte svoje telo. 
• Nepúšťajte deti do kotolne a k palivu. 
• Dodržujte všetky uvedené predpisy, servisné intervali a čistenie. 
• Celý systém môže byť spustený do prevádzky iba autorizovanou osobou.  
• Nikdy neprevádzajte zmeny na kotly. 
• Nikdy neodstraňujte bezpečnostné prvky z kotla. 
 
2.2 Upozornenia 
 

Nebezpečenstvo 

Nebezpečenstvo otravy 

 Uistite sa, že kotol má dostatok vzduchu na prevádzku. 

 Otvory na kotly pre vstup vzduchu nesmú byť nikdy uzavreté. 

 Ventilačný systém, centrálne odsávanie, čistiaci systém budovy, extrakčné 

ventilátory, klimatizačný systém, odsávače, sušiče či iné zariadenia nesmú 

vytvárať v kotolni podtlak.  

 Kotol musí byť spojený s komínom bez netesností a s použitím správneho 

potrubia.  

 Čistenie komína a dymovodu musí byť v pravidelných intervaloch.  

 Kotolňa a sklad paliva musí byť správne vetraný.  

Nebezpečenstvo 
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 

 Pred každým zásahom a prácou s kotlom, kotol vypnite z elektrickej siete. 

 Kotol musí byť správne uzemnený! 

 Electrická inštalácia kotla musí byť v súlade s právnymi predpismi a regulami.  

Nebezpečenstvo 
Nebezpečenstvo výbuchu 

• Nikdy nespaľujte benzín, naftu, oleje alebo iné horlavé látky v kotly.  
• Nikdy nepoužívajte chemikálie a zápalné látky na spustenie kotla. 
• Vypnite kúrenársky systém ak plníte sklad palivom. Najlepšie je palivo 

skladovať vo vedlajšej miestnosti alebo min. 1 m od kotla. 
• Vždy majte zavreté všetky dvierka na kotly.  

 

Nebezpečenstvo 
Nebezpečenstvo požiaru 

• Neskladujte horľavé látky v blízkosti kotla. 
• Nesušte prádlo v kotolni. 
• Majte vždy dvierka na kotly zavreté. 
• Skladujte pelety v inej miestnosti, ak sa nedá dodržujte minnimálnu 

vzdialenosť  80 cm od kotla. 



 

 

DANGER – Risk of burns 
Risk of burns 

• Nedotýkajte sa hrdla dymovodu a 
samotného dymovadu  

• Nedotýkajte sa plochy predných 
dvierok, zadnej časti dymovodu a 
čistiacich otvorov ( všetkých častí 
označených červenou) 

• Nestrkajte ruky do popolníka 
• Nečistite kotol pokial nie je 

vychladnutý  
• Neodstaňujte servisnú krytku, 

komponenty sú pod elektrickým 
prúdom  

 
 

 

Upozornenie 
Nebezpečenstvo úrazu porezaním 

• Používajte ochranné rukavice pri práci s kotlom. 

Poznámka 
Poškodenie majetku 

• Na kúrenie používajte iba drevo, ktoré zodpovedá špecifikácii v tomto 
návode 

• Nepoužívajte zariadenie, pokial došlo k zatečeniu jeho častí vodou. 
• Ak príde k zatečeniu vodou, privolajte odborníka aby kotol skontroloval a 

vymenil poškodené časti.  

 
2.3 Čo robiť  v stave núdze 
Čo robiť v prípade požiaru 
• Vypnite kotol,  Zavolajte požiarnikov,  Použite povolený hasiaci prípravok 
Č urobiť ak zacítite alebo spozorujete dym 
• Vypnite kotol, Zatvorte dvere vedúce k obytným častiam domu,  Vyvetrajte kotolňu 
 

3 Upozornenia pri splyňovaní dreva a výber správneho paliva 
Drevo a  jeho splyňovanie: Dôležité je vedieť, že kotol pracuje pri špecifických podmienka. Priemerná teplota 

musí byť vždy okolo 70 - 80 oC. Pri nižších teplotách proces splyňovania neprebieha správne. Spôsobí to 
väčšiu spotrebu tepla a nižší výkon ako je deklarovaný.   
Sušenie dreva v hornej spalovacej komore je najpodstatnejšia fáza v procese splyňovania. Drevo 
nedosiahne adekvátnu teplotu pri nižšej teplote kotla a tým je ovplyvnený celý proces. Hlavným zdrojom pri 
zahrievaní dreva je získanie plynu. Pokial nebudú dodržané optimálne podmieky, nedôjde k dostatočnému 
uvoľňovaniu plynu a tým sa nedosiahne požadovaná kvalita horenia.  
 
Správne palivo: môžeme spalovať iba drevo, hlavne tvrdé. Musí byť dostatočne suché. Je dôležité vedieť, 
že výhrevnosť dreva závisí od jeho vlhkosti.  Povolená vlhkosť dreva musí byť medzi  12 - 20%. Vlhkosť sa 
dá odmerať meračom vlhkosti. Pokial má drevo vyššiu vlhkosť, treba ho dosušiť a nepoužiť.  
 
Drevo musí byť naštiepané a narezané na zodpovednú dĺžku tak aby vošlo do komory. Nenaštiepané drevo 
nie je vhodné na spalovanie.  
 
Nenaštiepané drevo a drevo s vyššou vlhkosťou majú negatívny dopad na funkčnosť kotla, spotrebu a 
účinnosť. Kalorická hodnota dreva musí byť medzi  15 až 17 MJ/kg. Doporučené palivo: 

  



 

 

Drevo 
Heating capacity for 1 kg 

kcal MJ kWh 

Smrek 3900 16,2 4,5 

Borovica 3800 15,8 4,4 

Breza 3750 15,5 4,3 

Dub 3600 15,1 4,2 

Buk 3450 14,4 4 

 

Aby kotol pracoval v plnom splyňovacom režime s optimálnou účinnosťou 
• Udržujte vstupnú aj výstupnú teplotu vody na úrovni medzi 70-80oC 
• Používajte iba drevo popísané vyššie 
• Nakladajte kotol vždy do plna a odoberajte maximálny výkon.  Kotol nesmie byť používaný pod  

50%  jeho nominálneho výkonu. . 
• Používajte akumulačnú nádrž so správnou veľkosťou pre daný výkon 
• Použite zariadenia na udržanie vysokej teploty spiatočky podla manuálu. 
• Pravidelne čistite vnútorné steny a priestor kotla od popola a dechtu  

• Všetky tieto pokyny sú podstatné aby kotol nekondenzoval a aby sa netvoril decht a iné 
usadeniny v spalovacích komorách.  

4 TECHNICAL DATA 

 

SLS 18 SLS 25 SLS 32 SLS 40 SLS 50

Fuels

Output kW 18 25 32 40 48

Net weight kg 405 465 480 580 680

Water content lt 72 87 91 124 155

Total heating surface m2 2,60 3,10 3,25 4,30 5,50

Fuel container volume dm3 90,0 120,0 130,0 140,0 220,0

Maximum wood log length cm 60,0

Fuel loading clearance (H x W) mm 280x320 350x370 350x470

Flue gas temperature C

Required draft at chimney (min-max) Pa

mbar

Temperature control range C

Maximum operating temperature C

Minimum return temperature C

Safety system activated at C

Maximum operating pressure bar

Water flow/return connections ( F/R) R

Cooling loop connections (HE) R

Filling / draining connection (FD) R

External dimensions

H mm 1325 1425 1475 1545 1545

H1 mm

H2 mm

W mm 545 595 595 595 695

L1 mm 840 855 855 855 1050

L mm 1160 1175 1175 1175 1270

D mm

Electrical supply

Power consumption W

Fuel type

Combustion period at max load h

Requested fuel parameters

Allowable wood log size Diameter between 7 cm  - 15 cm

50,0

Model SOLARIS

Types

Description of boiler
Welded steel boiler for dry wood logs, in pyrolitic combustion principle, with negative 

pressure in combustion chamber driven by exhaust fan at flue

Dry wood logs

230 V / 50 Hz

50

Wood  logs

6 to 8

Allowable water content  12 - 20%

Average calorific value 15.000 - 17.000 kJ/kg

3/4"

1/2"

240

125

160

65 - 90

100

65 (recommended)

95

3

1 1/2"

280x370

< 150

8 - 23

0,08 - 0,23



 

 

SLS 18 

 
 
 

SLS 25 to 50 

 
 
 
 



 

 

5 INŠTALÁCIA 
5.1   Zaobchádzanie s výrobkom 
Solaris je ťažký kotol, kvôli tomu je potrebná opatrnosť pri jeho premiestňovaní a inštalácii. Každý kotol má 
udanú váhu v technickej tabuľke. Aby sa predišlo k poškodeniu kotla pri transporte, manipulácia musí byť 
zabezpečená vysokozdvižným vozíkom a paletovým vozíkom. Používajte originálnu paletu dodanú 
výrobcom.  

UPOZORNENIE 

Nebezpečenstvo poškodenia 

• Nepoužívajte žiadne ostré predmety na odstránenie obalu z kotla. Môžete 

poškodiť plášť kotla.  

 
5.2 Výber miestnosti pre kotol 
 
Kotol musí byť inštalovaný v prázdnej miestnosti, určenej pre tento účel.  Miestnosť musí byť dostatočne 
priestranná na inštaláciu a príslušenstvo. Musí ostať dostatok miesta z bokov, aby sa v prípade opravy dalo 
dostať ku každej časti kotla.  
Musí byť tabezpečený stály prísun vzduchu pre spalovanie, komín musí byť navrhnutý tak, aby mal 
požadovaný priemer a ťah podľa pokynov v tomto návode.  Kotol sa nesmie inštalovať na otvorenom 
priestranstve alebo n balkóne, v miestnosti kde sa nachádzajú ľudia ako kuchyňa, obývačka, kúpeľňa alebo 
spálňa.  Ďalej sa nesmie inštalovať do miestností kde sú výbušné a horľavé materiály.  
Miestnosť musí mať otvory na prísun vzduchu. Jeden otvor musí byť maximálne  40 cm pod stropom a 
druhý maximálne  50 cm nad podlahou. Tieto otvory musia byť vždy otvorené. Vrchný otvor musí mať 
rozmery 40x40 cm a spodný 30x30 cm.  
Všetky prípojky ku kotlu musia byť urobené autorizovanou osobou a v súlade so všetkými predpismi.  
Palivo musí byť  skladované v minimálnej vzdialenosti 1000 mm od kotla.  Doporučujeme ich skladovať v 
inej miestnosti . 
Kotol musí byť inštalovaný na ohňuvzdornom podstavci. Minimálne rozmery podstavca by mali byť: 
 
Model SLS-18 SLS-25 SLS-32 SLS-40 SLS-50 

Výška mm 50 

Šírka mm 550 600 700 
Dĺžka mm 850 900 1100 

 
5.3 Vzdialenosti od kotla 
Vzdialenosti udané na obrázku sú minimálne vzdialenosti, ktoré treba dodržať. Je to dôležité aby sa 
zbezpečil priestor pre plnenie kotla, údržbu a servis.  
  
 

 



 

 

5.4 Obehové čerpadlo 
 

Doporučujeme nútený obeh systému za pomoci obehového čerpadla.  Čerpadlo musí byť správne 
orientované. Kotol zapína a vypína obehové čerpadlo automaticky podľa softwérového programu kotla. 
Kvôli tomuto musí byť čerpadlo pripojené ku kontrolnému panelu kotla. Pripojenie obehového čerpadla na 
zadnej strane kotla.   
 
5.5 Pravidlá pre hydraulický obeh 
 
Kotol je najlepšie inštalovať na tlakový systém s uzavretou expanznou nádobou s akumulačnou nádobou 
podľa nasledovnej schémy zapojenia. Ak zapojíte kotol do akumulačnej nádoby, získate úsporu paliva a 
dlhšiu životnosť kotla.  Doporučujeme dodržať nasledovnú schému s použitím regulačných prvkov ako 
Laddomat-21, Regulus Termoventil LK810. Doporučujeme velkosť akumulačky tak, aby na každý kW kotla 
pripadal objem vody  50 až 70 litrov. V žiadnom prípade by to nemaôo byť menej ako 25 litrov na kW.  

 
Niečo o schéme: 
- Obehové čerpadlo je zapojené do kotla, ktoré ho aktivuje pri dosiahnutí nastavenej teploty vody.  
- Teplota vody kotla by mala byť  medzi 80 až 90 oC aby sa účinne nabíjala akumulačka.  
- Obehové čerpadlo medzi akumulačkou a radiátormi je riadené samostatne.  
- Čerpadlo TUV je ovládaná kotlom.  
 
Ak neviete použiť Laddomat, použite nasledújúcu schému zapojenia: 
- Musí byť použitý trojcestný zmiešavací ventil s nastavenou teplotou pre spiatočku kotla minimálne 65oC  
- Obehové čerpadlo je ovládané kotlom a musí byť inšalované cez by-pass. Aktivácia čerpadla je podla 

nastavenej teploty an ovládacom panely kotla.  
- Výstupná teplota kotla musí byť vždy medzi  80 a  90 oC . 



 

 

 

Upozornenie 
Bezpečnosť systému 

• Inštalujte  ½” bezpečnostný ventil pre max tlak 3 barov. 
• Inštalujte manometer na sledovanie tlaku v systéme. Ak je systém 

vychladnutý, postačuje tlak 1 – 1,5 baru. 

Výstraha 
Riziko korózie kotla a systému 

• Váš kotol je dostatočne odolný voči korózii, ale aj tak všetky súčasti by mali 
mať kyslíkovú barieru.  Kyslík v systéme spôsobuje hrdzavenie a tým 
poškodenie častí systému.   

• Pri prvom napustení systému, musí byť okruh riadne odvzdušnený. V 
podstate kyslík obsiahnutý v čestvo napustenom systéme nie je problém, 
problém je ak sa stále dodáva do systému. Všetky netesnosti sú vstupom 
kyslíka do systému. Aj kvôli tomuto treba stále udržiavať tlak v systéme a 
sledovať jeho hodnoty.  

 

Upozornenie 
Pri novej inštalácii 

• Systém musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizoval vstup kyslíka do 
systému. Uistite sa, že systém je urobený z materiálov s kyslíkovou bariérou.  
Systém musí byť zabezpečený filtrom  s kovovým sítkom 50 mikrónov na 
prevenciu usadenín v systéme.  V systéme sa musí vždy držať predpísaný 
minimálny tlak.  

 



 

 

 

Upozornenie 
Pri inštalácii an staré rozvody 

• V starých systémoch sa na vnútorných stenách systému tvorí čierny 
magnetit. Tento čierny poťah chráni systém pred koróziou. Ak sa nainštaluje 
nový kotol, jeho nové kovové časti sa stanú galvanizačnou anódou, 
jednoducho povedané budú vystavené veľkému tlaku korózie.  Aby sa 
tomuto procesu zabránilo,  je nevyhnutné dodržať nasledovné kroky: 

•  Ak je starý systém s otvorenou expanzkou, treba ju prerobiť na systém s 
uzavretou expanzkou.  

• Starý systém musí byť dokonale prepláchnutý. 
• Bankový odvzdušňovák musí byť inštalovaný v najvyššom bode systému.  

 
 
5.6 Zabezpečenie proti prehriatiu 
 
Kotol má integrované bezpečnostnú 
dochladzovaciu slučku. Konce sú 3/4" a sú 
vyvedené na vrchu kotla. Bezpečnostný ventil 
JBV nie je v balení kotla, ale musí byť 
nainštalovaný na integrovanú slučku podľa 
obrázku. : 
 

 
 
 

 
 

Ak teplota kotla presiahne 95 OC, JBV ventil otvorí 
prívod studenej vody do tela dochladzovacej slučky 
a začne kotol nepriamo ohrevne ochladzovať. 
Tečúca studená voda cez medené telo slučky 
ochladzuje vodu kotla. Ak teplota kotla poklesne tak 
JBV ventil uzatvorí prívod studenej vody a 
dochladzovanie sa ukončí. Prívod studenej vody do 
JBV ventila musí byť vždy otvorený. Studená voda 
nesmie byť nikdy dodávaná do horúceho kotla 
napriamo, iba cez dochladzovaciu slučku. Spôsobilo 
by to poškodenie kotla a strtu záruky na kotol.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

upozornenie 
• Tlak vody na vstupe JBV ventilu musí byť upravený na max  2 bary. 

 



 

 

   
 

5.7 Dopojenie do komína 
 

Kotol musí byť napojený do samostatného 

komína, ktorý má minimálny prepísaný 

ťah.  Potrubie z kotla – dymovod do 

komína musí byť izolované sklenenými 

vláknami. Dymovod musí byť zhotovený z 

ocele, ktorá znesie teploty okolo  400oC.  

Všetky spoje musia byť správne 

pretesnené aby sa zabezpečilo správne 

spaľovanie a účinnosť kotla. Potrubie z 

kotla do komína by mal byť čo najkratšie. 

Vyvarujte sa horizontálnemu vedeniu 

potrubia lebo znižuje ťah komína.  

 

V najnižšom bode komína je potrebné 

inštalovať čistiace dvierka.  Musia byť 

oceľové a riadne pretesnené. Dĺžka 

dymovodu by mala byť max  ¼ z výšky 

komína.  Priemer dymovodu a komína 

nesmie byť meší ako priemer výstupu z 

kotla.  Konkrétne rozmery a parametre 

jednotlivých častí komína a dymovodu 

popisuje priložený obrázok a diagram.  

 

 

 



 

 

 
 

5.8 Elektrická inštalácia.  
 
Kotol je napájaný  230 V.  Ak napätie poklesne pod 205 V alebo nad 230 V musí byť použitý regulator 
napätia. Ovládaci panel musí byť pripojený do siete s účinným uzemnením. Je požadované dopojenie 
káblom  3x1,5 TTR. 

Výstraha 
Elektroinštalácia musí byť urobená autorizovanou osobou na základe platných 
predpisov. Iba kvalifikovaná osoba môže otvárať kontrolný panel  kotla.  Všetky 
neodborné zásahy do kontrolného panelu majú za následok straty záruky.  

 
Dodržujete inštrukcie na kompletizovanie kotla  

1. Uvolnite vrchný kryt kotla. Pred tým ako upevníte ovládací panel na vrchný kryt kotla, povytiahnite 

všetky napájacie káble a káble od senzorov cez pripravené diery na vrchnom panely. Upevnite 

ovládací panel pomocou matíc  M5 dodané ku kotlu.    

    

2. Upevnite bezpečnostný thermostat na vrchný panel, jeho resetovací gombík vsunte do pripravenej 

diery za ovládacím panelom a upevnite príslušnou maticou. Uistite sa, že thermostat je inštalovaný 

podĺa obrázku.  



 

 

 

3. Pripojte bezpečnostný termostat k ovládaciemu panelu pomocou kabeláže podĺa obrázku. Snímacie 

čidlo termostatu umiestnite na výstupnú rúru kotla a upevnite ho pomocou strún, ktoré sú pribalené 

ku kotlu. NTC čidlo vedúce z ovládacieho panela zasunte do jímky na vrchu kotla tak ako ukazuje 

obrázok.    

 

Upozornenie – zapojenie 
Označenie káblovania:každý kábel má štítok s označením kam má ísť. Uistite sa že zapájate 
kábel na správne miesto  
   
  

 

For mains do siete 
For fan do ventilátora 
For pump do čerpadla 
For safety limiter Bezpečnostný termostat 
For room thermostat izbový termostat 
For DHW pump Čerpadlo TUV 
For flue gas Spaliny 
For door switch Čidlo dverí 
  
   

 

 

4. Na zadnej strane kotla je pravý a lavý kanál pre káblovanie. Tieto kanále (prechodové diery) 

napomáhajú jednoduchšiemu zapojeniu káblov. Po prevlečení káblov priskrutkujte prechodový kryt 

podla obrázku. Ak sa používa zásobník na TUV, umiestnite NTC čidlo do zásobníka TUV a druhý 

koniec zapojte do kotla.  



 

 

     

5. Zoberte káblovanie z ovládacieho panelu a koncový konektor tohto káblovania  upevnite do výrezu  

na plechovej krytke. Ak kotol pracuje s teplotným čidlom spalín, tak vložte gumený O krúžok do 

otvoru a cez otvor prestčte čidlo. Káblovanie ventilátora pripojte do konektoru. Ak sú káble 

prestrčené cez krytku tak krytku priskrutkujte ku kotlu.   

      

6. Zapojte čidlo otvorených dverí podla schémy nižšie. Uistite sa, že samotný spínač je upevnený 

pevne a vzdialenosť dverí od spínacieho mechanizmu je taká aby bol spínač funkčný a spinal. 

Funkčnosť overte otvorením a zatvorením dverí.  

 



 

 

 
 

7. Vložte vrchný panel na miesto a uistite sa že je riadne ukotvený.  

 

5.9. Odťahový ventilátor 

Vložiť izoláciu medzi ventilator a prírubu na dymovode. Upevnite ventiláror umiestnený v obale na dymovod 

podla obrázku. 

    
 

Viete si zvoliť smer vývodu dymovodu z ventilátora podla toho, ako ho pootočíte viď obrázok. Doporučené 

je orientovať vývod smerom hore ale v prípade potreby sa dá pootočiť do prava ale do ľava. Nikdy nie 

smerom dole!!!!! 

 
 



 

 

5.10. Čidlo teploty spalín - inštalácia 

Použité čidlo spalín je typu  "K” 

1. Čidlo už máme vyvedené z kotla cez príslušný otvor. Upevnite jímku čidlá do otvoru na boku 

dymovodu podľa obrázku. Je nazávit, stačí ju zatočiť dnu. 

  
2. Rotačným pohybom dostante aretačný prstenec aspoň na dĺžku 80mm. Potom čidlo spalín vsunte 

do jímky a zaistite aretačným prstencom proti pohybu. Uistite sa, že prstenec je riadne dotiahnutý.  

  

upozornenie – pozícia čidla otvorených dverí 

 
 

 



 

 

6 PREVÁDZKA 

 
6.1 Pred prvým zapálením 
 
Hydraulický okruh musí byť plne funkčný. Cez plniaci ventil na kotly naplňte systém čistou vodou z 
vodovodu. Po natlakovaní musí byť systém riadne odvzdušnený. Celý systém musí byť skontrolovaný proti 
netesnostiam.  Pred každým založením ohňa sa uistite, že; 

 Kotol aj systém je plný vody pod zodpovedným tlakom. 

 Všetky ventile na systéme sú otvorené 

 Komín je fukčný 

 Kotol je zapnutý do siete a je v stave STAND-BY mode. 

 
6.2 Zapálenie 
 

 Pred zapálením zatlačte gombík ON/OFF na 3 sekundy 
a nastavte ventilátor na výkon 3 alebo 4. Keď je 
kontrolný panel zapnutý ON a ventilátor je nefukčný , 
ale všetky bezpečnostné funkcie sú aktívne, tak môžete 
ventilátor aktivovať manuálne zatlačením tlačidiel pre 
ventilátor FAN MANUAL . 
 

 Otvorte nakladacie (vrchné) dvierka. Na spodok 
naukladajťe tenšie kusy dreva tak, aby neprekrývali 
trysky horenia tak ako je na obrázku. Potom položte na 
prvú vrstvu dreva kartón. Potom na kartón opäť 
poukladajte tenšie kusy dreva. Potom vyplňte celý 
priestor nakladacej komory až do výšky 5 cm pod vrch 
komory tak ako je na obrázku a zatvorte dvierka.  

 

 Otvorte dvierka na zapaľovanie (stredné) a zapáľte 
kartón. Nechajte zapaľovacie dvierka otvorené na 5 - 
10 minút až kým sa neurobí základ pahreby.   
 

 Klapky pre primárny aj sekundárny vzduch sú 
nastavené od výroby pre každý výkon tak aby 
zaisťovali účinné spaľovanie.  
 

 Zatlačte tlačidlo “AUTO" pre modulované riadenie 
horenia alebo zatlačte tlačidlo  "MANUAL" pre 
požadovaný výkon ventilátora.  
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

6.3. Funkcia detekcie otvorených dverí 

 

 

Keď sa nakladacie dvierka otvoria, ventilátor sa spustí na maximálny výkon. Na displeji sa zobrazí blikajúci 

nápis  "DR OPN" . Ventilátor sa potom dá vypnúť zapnúť aj manuálne tlačidlom na displeji pokial sú dvere 

otvorené. 

6.4. Doplňovanie paliva 

Strednými dverami zisti stav paliva. V prípade potreby otvorte nakladacie dvierka a doložte palivo doplna a 

zatvorte dvierka.  

Varovanie 
Pri dopĺňaní paliva neotvárajte dvierka ihneď do 
korán.  Najprv na 2-3 sekundy dvierka iba 
pootvorte aby sa aktivovalo čidlo otvorených 
dverí. Potom sa ventilátor aktivuje na plný výkon 
a začne odsávať dym cez by-pass systém do 
komína. Po tom už môžete dvierka otvoriť úplne.  
  
Nikdy neotvárajte spodné dvierka ak v kotly horí. 
   
Musíte venovať zvýšenú pozornosť pri vkladaní 
dreva, aby sa nestalo, že budú pretŕčať a 
znemožnia zatvorenie dvierok. Dvierka sa musia 
dať zatvoriť bez použitia extra sily.   
  
Doporučený rozmer polien je popísaný v 
technickej sekcii návodu  
  

 

 

 
 6.5 Užívatelské rozhranie ovládacieho panelu 
    
Ovládací panel má nasledovné funkcie:     
1) Displej:    

a) Aktuálna teplota kotla   
b) Nastavená teplota kotla   
c) Operačný mód ventilátora a rýchlosť   
d) Stav obehového čerpadla 
e) Stav čerpadla TUV   
f) Upozorňovacie a chybové správy   
g) Nastavenie parametrov v  sub-menu 

  



 

 

2) Možnosti nastavenia nasledovných parametrov v móde  "MENU":    
a) Nastenie teploty kotla (od 60 do 90 oC s  2 oC intervalom)   
b) Rýchlosť ventilátora v manuálnom móde   
c) Zapnutie a vypnutie obehového čerpadla ak je treba   
d) Ochrana ventilátora pred vysokými otáčkami- parameter 
e) Nastavenie teploty TUV (od 35 do 70°C s 5C intervalom)  

  
3) Ovládacie prvky:    

a) Kontrola teploty kotla podľa nastavených parametrov   
b) Auto prevádzka obehového čerpadla   
c) Modulácia rýchlosti ventilátora pre optimalizáciu výkonu (ak je  "FAN AUTO"  móde)   
d) Room thermostat option 
e) Auto prevádzka čerpadla TUV 
f) Čidlo dverí  

  
4) Bezpečnostné prvky:    

a) Ak teplota kotla dosiahne hodnotu 100 C z rôznych dôvodov, tak sa ventilátor vypne, obehové 
čerpadlo ostane v činnosti. Ovládací panel upozorňuje užívateľa akustickým alarmom. Ak teplota 
kotla poklesne pod 95OC, akustický alarm sa vypne a kotol sa prepne do normálneho režimu.  
  

b) Externý bezpečnostný termoventil na dochladzovacej slučke je aktivovaný ak presiahne 110 OC. 
Tento termoventil je podľa Európskeho nariadenia.  

c) Vysokonapäťová poistka na ochranu elektrických častí kotla 
d) Ak teplota spalín dosiahne maximálne povolenú (nastavenú) teplotu, tak sa ventilátor vypne  
e) Všetky nastavenia sa ukladajú do pamäte  a ostanú zaznamenané aj pri odstavení z napájanie.

   
5) Úspora enegrie- funkcie:    

a) Obehové čerpadlo sa vypína ak teplota kotla klesne pod 60 C. Toto chráni kotol aj proti 
nízkoteplotnej kondenzácii.    

b) Modulačný výkon ventilátora taktiež šetrí energie a palivo. 

c) Ventilátor sa vypína v prípade ak kotol dohorel lebo už nemá palivo   
 
6.6 Mód pohotovosti 
 

Ak je kotol pripojený do siete, kotol je vo fáze pohotovosti STAND-BY mode.  Kontrolka ON/OFF svieti, ale 

nezobrazuje sa žiadne číslo na displeji. 

 

6.7. Prevádzkový mód 

Ak je kotol naložený palivom a začína horieť. Môžete ovládací panel nechať v móde pohotovosti. Ak už 

máme dokonalé horenie v kotly, tak zapnime ovládací panel tlačidlom  ON/OFF.  

Nastavenie ventilátora 

Môžete nastaviť otáčky ventilátora manuálne po krokoch, alebo môžete ponechať ventilátor v "AUTO" 

automatickom móde, kde je ventilátor riadený elektronikou na základe teploty kotla a nastavenej teploty.  



 

 

Ak sa ovládací panel zapne, ventilátor začne automaticky pracovať v poslednom nastavenom režime. 

Zatlačením tlačidla FAN CONTROL  "manual" alebo "auto" vyberiete požadovaný operačný mód.   

Ventilátor v manuálnom móde: Ak je zatlačené toto tlačidlo, tak ventilátor ide stále na navolenej rýchlosti.  

• Ak zatlačíte raz: Ventilátor sa zapne a rýchlosť sa navolí na 3 rýchlosť    
• Dvakrát:   4 rýchlosť     
• Trikrát:   5 rýchlosť  (maximálna)     

• Štyri krát:  Ventilátor sa vypne     

Ventilátor v automatickom móde: Ak sa zatlačí toto tlačidlo, tak ventilátor začne pracovať v modulačnom 

režime v závislosti od nastavených teplôt podla nastaveného softwaru.  

6.8. Nastavenie výstupnej teploty kotla         

Môžete nastaviť požadovanú výstupnú teplotu kotla nasledovne: 

• Zatlačte raz tlačidlo MENU  
• İkona týkajúceho sa nastavenia začne blikať  
• Viete meniť požadovanú teplotu pomocou tlačidiel plus alebo mínus 

 
 

 

Upozornenie 
Rýchla voľba nastavenie:  

Bez zatlačenia tlačidla MENU zatlačte iba tlačidlá plus alebo mínus a viete nastaviť teplotu.  
Nastaviteľná teplota je od 60 OC do 90 OC, s krokmi 2 OC. 

  
 

6.9. Nastavenie aktivačnej teploty čerpadla      

Obehové čerpadlo žačne pracovať pri dosiahnutí teploty 60 C a vypne sa ak teplota spadne pod túto 

hodnotu. Doporučujeme túto teplotu NEZNIŽOVAŤ. Ak sa táto hodnota zníži pod 60C, kotol stráca záruku. 

Pre zvyšovanie teploty:     

• Zatlačte tlačidlo MENU tri krát    

• Ikona týkajúceho sa nastavenia začne blikať     

• Viete meniť nastavenú teplotu pomocou tlačidiel plus alebo mínus   



 

 

  

6.10 Vypnutie automatického módu ventilátora (fan over-run safety time)     

Ak sa kotol zapne tlačidlom ON/OFF na ovládacom panely, ventilátor nezačne pracovať bez ohladu an to, 

aká je teplota kotla. Ventilátor začne pracovať iba ak sa aktivuje zatlačením tlačidla AUTO FAN alebo 

MANUAL FAN a rozsvieti sa kontrolka ventilátora. Ak chcete zastaviť ventilátor, stláčajte tlačidlo MANUAL 

FAN, až kým nezmizne logo ventilátora z displeja alebo vypnite ovládací panel.     

Ak teplota kotla klesne pod 60 OC, ventilátor zostane v činnosti až kým nepresiahne  nastavený 

bezpečnostný čas. Ak teplota kotla nedosiahne teplotu nad 60 OC počas tohto bezpečnostného času, tak 

kotol vyhodnotí situáciu ako vyhorené palivo a ventilátor sa vypne.     

Ak ale počas bezpečnostného času kotol dosiahne teplotu 60 OC , ventilátor ostáva v činnosti. Tento 

bezpečnostný čas je nastavený od výroby a nedá sa meniť. Jeho hodnota je 45 minút.     

NOTICE 
Ak teplota kotla opätovne nedosiahne teplotu 60 OC počas bezpečnostného času, znamená to nedostatok 
paliva. Ovládací panel Vás bude varovať nápisom “NO FUEL” resetovanie urobíte zatlačením  ON/OFF.  

  
Je tu ešte jeden kontrolný algoritmus, aby bolo určite jasné, že sa minulo palivo. Na základe tohto ak 

výstupná teplota kotla klesne o 20 OC pod nastavenú teplotu užívateľom počas celého bezpečnostného 

času (45 minút), ventilátor sa vypne. Táto kontrolná funkcia je daná do PCB pamäte, pri predpoklade že 

kotol je nastavený na vysokú teplotu tak ako je to doporučené.   

Ako toto pracuje si vysvetlíme teraz. Povedzme si že kotol je nastavený na teplotu 90 OC.  

• Ventilátor sa zapne ak stlačíte tlačidlo ON/OFF.    

• Obehové čerpadlo sa zapne ak teplota kotla presiahne 60 OC.    

• Ak teplota kotla klesne pod 60 OC, začne sa odpočítávať bezpečnostný čas (45 min). 

• Ak tento čas uplynie a teplota kotla nie je nad 60 OC, kotol predpokladá, že palivo je vyhorené. 

Ventilátor aj obehové čerpadlo sa automaticky vypnú.  

• Ak počas bezpečnostného času teplota vystúpi nad 60 OC, druhá kontrola sa aktivuje a to takto. 

Hysteréza (rozdiel teplôt) dt=20 OC, t.j. ak teplota kotla nie je alebo nebola nad 70 OC ( 90-20=70 
OC) znova, kotol predpokladá že palivo je vyhorené. Ventilátor aj obehové čerpadlo sa automaticky 

vypnú.     

Hodnota  dt  sa dá zmeniť vo funkcii menu, alebo sa táto druhá kontrola dá vypnúť ak je to potrebné.  

Prestavenie tejto hodnoty “dt “:    

• Zatlačte dva krát tlačidlo MENU   



 

 

• Ikona, ktorej úkon sa týka začne blikať.     

• Viete stornovať, znížiť alebo zvýšiť hodnotu dT pomocou tlačidiel plus alebo minus.    

 
Hodnota  Znamená  

0 dt funkcia je vypnutá  

5...30   dt  je v rozsahu 5 až 30 OC     

Poznámka 
     Hodnata dT je nastavená od výroby na 20 C. 

 
Ak opäť zatlačite tlačidlo  MENU, skočíte na ďalší parameter v sub-menu. Kontrol panel sa uloží po 10 

sekundách čakania a prejde do normálneho režimu.  

  

6.11. Príprava TUV – nastavenie teplôt     

1. Zatlačte tlačidlo  MENU štari krát  

2. Ikona týkajúceho sa nastavenia začne blikať   

3. Viete znížiť alebo zvýšiť hodnotu teploty pomocou tlačidiel plus alebo minus.  

4. Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí  35-70°C. 

5. Pri neprítomnosti TUV nastavte  "0".   

6. Ak sa zvolí teplota medzi  35-70 funkcia TUV je aktívna.   

 



 

 

 

Poznámka 
 Čerpadlo TUV má prioritu pred kúrenárskym čerpadlom. Ak sa čerpadlo TUV zapne, kúrenárske sa 

vypne.    

 Ak stlačíte tlačidlo MENU opäť, ukončí sa nastavenie. Kontrol panel sa uloží po 10 sekundách 
čakania a prejde do normálneho režimu. Čerpadlo TUV je aktívne iba ak teplota vody kotla 
presiahne 60°C. 

 

6.12. nastavenie letného a zimného režimu     

1. Zatlačte päť krát tlačidlo MENU     

2. Objaví sa obrazovka ako nižšie. Môžete parameter meniť tlačidlami (-) alebo (+).  

3. Nastavenie  "00" znamená zimný režim 

* Čerpadlo kúrenia je aktívne 

* Čerpadlo TUV je aktívne, ak "dH1" je zvolené

  

4. Nastavenie “01” znamená letný režim: 

  

* Čerpadlo kúrenia je neaktívne  

* Čerpadlo TUV je aktívne, ak "dH1" je zvolené 

* Ak je navolené "dH0" tak je čerpadlo TUV 

neaktívne. 

 

 

 

6.13. Funkcia čidla teploty spalín 

Ak teplota spalín prekročí nastavenú teplotu, ovládanie začne znižovať otáčky ventilátora aby sa znížila 

teplota spalí. Na druhej strane ak teplota spalín poklesne pod nastavenú hodnotu ovládanie začne zvyšovať 

otáčky ventilátora. Modulácia ventilátora je v závislosti od teploty spalín tak, aby udržiaval tepotu spalín v 

nastavených limitoch. Ak teplota spalín prekročí nastavenú maximálnu teplotu ventilátor sa vypne aby 

ochránil kotol a dymovod pred vysokou teplotou. Urobí to aj keď ešte nie je dosiahnutá nastavená teplota 

kotla. Ak teplota poklesne pod max dovolenú, tak sa kotol prepne do normálneho režimu.  

6.14 Bezpečnostné funkcie   

Ak teplota kotla prekročí hodnotu 100 OC z akéhokoľvek dôvodu, tak sa ventilátor vypne a čerpadlo je 

aktívne. Ovládací panel informuje  a varuje o vysokej teplote kotla alarmom. Ak teplota kotla klesne pod 95 
OC alarm prestane a kotol sa vráti do normálneho režimu.   

 

 



 

 

Ak teplota kotla  dosiahne teplotu 110 OC, znamená to 

problém panela alebo čidiel. V tomto prípade sa kotol pre 

bezpečnosť vypne. Senzor vysokej teploty kotla je na 

výstupnom hrdle kotla a jeho resetovací gombík je pod 

vrchným panelom. Pod gombíkom je malá červená tyčka, 

ktorú treba zatlačiť. Ak teplota kotla presiahne  110 OC, 

ventilátor sa vypne ale čerpadlo ostane v činnosti . Panel 

vyhlási chzbu E1. V tomto prípade doporučuje privolanie 

technika. Ovládací panel sa resetuje tlačidlom ON/OFF.  

 

6.15  Vypnutie kotla    

Ovládací panel sa vypína zatlačením tlačidla ON/OFF na tri sekundy. Kotol prejde do pohotovostného 

režimu.  

 

 

Varovanie 
Nikdy nevypínajte ovládací panel, pokiaľ v kotly horí.  

Po každom cykle horenia treba pred novou nakládkou paliva resetovať kotol stlačením tlačidiel  ON/OFF. 

  
6.16  Chybové hlásenia a indikácie   

 

 

code E1:  Vysoká teplota vody, bezpečnostné čidlo 
vypne kotol 
code E2:   chyba čidla NTC   
code E3:   chyba čidla teploty spalín 

        Upozornenie na vysokú teplotu 

     Koniec paliva 

      Volajte servid 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.17. Izbový termostat 

Izbový termostat sa pripája do premosteného 

konektoru. Ak sa izbový termostat nepoužije, 

ponechajte konektor premostený. Ak sa dosiahne 

požadovaná izbová teplota, tak: 

* Ventilátor aj čerpadlo kúrenia sa vypnú.  

* Medzitým, ak teplota kotla presiahne 80 oC, 

čerpadlo kúrenia sa zapne a ostane v činnosti až 

kým teplota kotla neklesne pod  70 oC. 

 

 

 

6.18. Primárny a sekundárny prívod vzduchu.  

Vzduchové klapky na prívod primárneho a sekundárneho vzduchu sú na zadnej strane kotla oproti 

stredným predným dvierkam. Tieto sú od výroby nastavené pre efektívne spalovanie pri každom výkone. Z 

tohto dôvodu nedoporučujeme ich korigovanie.  

 

6.19. Funkcia kominára (iba pre servisných technikovy) 

Táto funkcia je pre meranie emisií. Táto funkcia je aktivovaná stlačením tlačidiel "auto" a "manual" súčasne 

na tri sekundy. Systém po dobu 30 min pracuje s nominálnym výkonom a potom sa vráti do normálneho 

režimu. Počas tejto operácie blikajú kontrolky "auto" a "manual". Displej zobrazuje aktuálnu teplotu kotla a 

signalizuje "CHS". Pre výstup z tejto funkcie stlačte tlačidlo "reset" . Aktivačná teplota obehového čerpadla 

pri tejto funkcii je 60°C. 

 

 



 

 

7 Zdravotné a bezpečnostné informácie  
 

7.1 Kontrola nebezpečných látok škodiacich zdraviu         

Materiály použité pre výrobu kotla           

   

  1. FARBY:      

základná čierna farba    neaplikovaná  

vysokoteplotne odolná farba   telo kotla  

prášková farba    krycie plechy  

2. IZOLÁCIE A TESNENIA      

minerálna vlna    neaplikovaná  

vlna zo sklenených vlákien   ano  

(s hliníkovou fóliou)    ústie dymovodu  

tesniaca šnúra zo sklenených vlákien dvierka  

      

      

keramická tabula    dvierka  

polyuretanová pena    neaplikovaná  

žiaruvzdorná tehla    neaplikovaná  

azbest                            neaplikovaný         

 

7.2.    

 
     

7.3 Ostré hrany         

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

  

7.4 Manipulácia s kotlom    

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

hmotnosti kotla. 

    

7.5 

 
  

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

môžu poškodiť zdravie a preto je nevyhnutné dodržať nasledovné:

Fa rby, tesnenia , s ivá  pasta , ke ramické  sk lenené  v lákno

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

T epe lné  izo lác ie

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



 

 

7.6 Zariadenie pod tlakom    

o Nedotýkajte sa tlakových častí kotla ako telo kotla, vstupy a výstupy kotla, akumulačka, nádrž 

TUV  

• Nikdy nevypúšťajte vodu zo systému, pokial je kotol v činnosti.   

• Nikdy nenapúšťajte systém studenou vodou, ak je kotol v činnosti.  

        

7.7 Povrch s vysokou teplotou     

• Nedotýkajte sa častí kotla počas prevádzky pre ich vysokú teplotu a to:   

o Dvierka, vstup a výstup kotla, dymovod,  čerpadlá, expanzka    

     

7.8 Kotolňa     

• Musí mať dobrý vstup pre prípad nebezpečenstva. Nikdy neponechávajte horlavé materiály v blízkosti 

kotla  t.j. do vzdialenosti pod 1000 mm od kotla     

• Vždy musí byť otvor na prívod čerstvého vzduchu do kotolne.      

     

7.9 Dym     

• Pri otvorení predných dvierok môže uniknúť do kotolne, nevdychujte ho.      

• Pri nakladaní paliva do kotla používajte ochranné rukavice a okuliare.    

     

7.10  Kúrenie     

• Nevyberajte palivo z kotla počas horenia   

• Nehaste kotol liatim vody do ohniska.     

• Zatvárajte všetky dvierka počas horenia.    

• Kotol je určený iba na spaľovanie dreva.     

     

8 Čistenie a údržba 

Kotol musí byť pravidelne čistený, minimálne každý tretí deň.  Nahromadený popol vo vnútry kotla znižuje 

jeho výkon, upchaté spalinové cesty znižujú účinnosť a hrozí nebezpečenstvo prehrievania kotla.  

Varovanie 
Pri čistení musí byť kotol vychladnutý,  vždy používajte ochranné rukavice a ochrannú odev.  

 

Postup pri čistení kotla: 

1. Vypnite kotol.  

2. Otvorte spodné a stredné dvierka , očistite všetky časti spoľovacej komory pomocou kefky dodanej 

ku kotlu. 

3. Vypnite ventilátor.  

4. Vyčistite aj trubkový výmenník pomocou dodanej kefky.  

5. Vyčistite aj popolník.  

6. Povytiahnite čidlo teploty spalín a očistite ho od sadzí, potom ho vsuňte späť na miesto.  

Varovanie 
Nikdy nevyberajte z kotla žiaruvzdorné časti 

7. Počas splyňovania vzniká decht a jeho množstvo závisí od dreva, jeho hustoty, teplotného spádu 
klotla. Ak je dechtu priveľa, čistite ho škrabkou každý mesiac. 

 



 

 

    

 
Pre údržbu 
Pred každou vykurovacou sezónou doporučujeme zavolať servisného technika aby skontroloval kotol, jeho 

elektrické časti, system kúrenia a dymovod. Každý rok je nutné urobiť revíziu komína.   

Periodické kontroly:  

o Kontrola tlaku vody v systéme. Musí byť minimálne 1,5 bar.   

o Kontrola tlakových ventilov 

o Kontrola tesnosti dvierok.  Ak je treba, vymeňte tesnenie.   

o Kontrola žiaruvzdorných častí spalovacej komory. Ak sú poškodené, treba ich vymeniť.   

o Kontrola dymovodu, trubiek výmenníka, tesnení, kontrola úniku dymu.  

o Kontrola kabeláže kotla.   

o Kontrola tesneniá ventilátora 

o  

 

 

 


