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Vážený zákazníku, 

 
Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. 

 
Abyste umožnili optimální provoz a abyste si užívali teplo a pocit pohody, které oheň může 

ve vašem domě předávat, doporučujeme vám pečlivě přečíst tento návod před prvním 
uvedením výrobku do provozu. 

 
PÉČE O PŘÍRUČKU A JAK TO KONTROLOVAT 

 
Dávejte pozor na tuto příručku a uchovejte ji na snadno přístupném místě. 

 
Pokud by příručka byla poškozena nebo zničena, vyžádejte si kopii od svého prodejce 

nebo přímo od autorizovaného servisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prohlášení výrobce o shodě (EC) 

 

My, "BOYSIS MAKINE TAAHHUT SANAYI VE TICARET AS", který se nachází na Şerifali Mahallesi 

Hüsrev Sokak č.2 Erişkenler Plaza Kat 3 34775 Ümraniye / Istanbul / Turecko (TR) 

 

Products : Kotle na pelety 

Models : HYDRA 12 / 16 / 24 

Na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími normami; 

EN 14785: Zařízení pro vytápění bytových prostor vytápěných dřevěnými peletami - Požadavky a 
zkušební metody 

SMĚRNICE 2006/42 / ES ze dne 17. Května 2006 o strojních zařízeních 

SMĚRNICE 2006/95 / ES ze dne 12. prosince 2006; o harmonizaci právních předpisů členských států 
týkajících se elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí 

SMĚRNICE 2004/108 / ES ze dne 15. prosince 2004; o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se elektromagnetické kompatibility ao zrušení směrnice 89/336 / EHSThis declaration will 
become invalid in case the product has been subject to any modification without prior notice to the 
manufacturer. 

 

Podepsáno dne 03. Dubna 2017 

BOYSIS A.S. 
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1 Úvod 

 

HYDRA je svařené ocelové kotel  na pelety se všemi hydraulickými a bezpečnostními doplňky 
inatalovanými uvnitř skříně. Hlavní klady a výhody HYDRA jsou následující: 
 
 
Automatické zapalování 
PID regulace, výstupní regulace 
Vysoce odolné keramické průhledítko s automatickým čištěním 
Výbava  již v základní verzi; 
- oběhové čerpadlo s frekvenční modulací 
- 7 l expanzní nádoba 
- Bezpečnostní ventil 
- Automatický odvzdušňovací ventil 
- Tlakový spínač vody pro nízký tlak 
- Tlakový spínač vzduchu 
Bezpečnost proti spálení zad 
Modulace otáček ventilátoru výfuku 
Hořák vyrobený ze speciální nerezové oceli 
Ručně aktivovaný čisticí systém v kouřovém potrubích 
Automatické vypnutí, pokud není palivo 
 

2 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

Záruční doba je dva roky od data nákupu, což je prokázáno kupním  dokladem, který 
obsahuje jméno prodávajícího a datum prodeje. Záruční podmínky  jsou  platné, pokud je 
výrobek instalován a otestován kvalifikovaným dodavatelem podle podrobných pokynů 
uvedených v návodu k obsluze dodávaného spolu s výrobkem. Termín "záruka" se vztahuje 
na (bezplatnou) výměnu nebo opravy součástí, které jsou považovány za vadné v důsledku 
výrobních vad. 
 
Záruka se nevztahuje na následující chyby. 
 

 Části, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení, jako jsou těsnění, sklo a všechny 
části, které lze z ohniště vyjmout. 

  Jakákoli část, která může být vadná v důsledku nedbalosti nebo nedbalosti, 
nesprávné údržby nebo instalace, která neodpovídá pokynům výrobce (viz příslušné 
kapitoly v této uživatelské příručce). 
 

Záruka  nebude uznána  v případě poškození způsobeného neoprávněnými zásahy, 
atmosférickými přístroji, přírodními katastrofami, elektrickými výboji, požárem, poruchami v 
elektrickém systému a ůdržbou která nebude prováděna podle pokynů výrobce. 
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3 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
 

• Instalace, elektrické připojení, funkční ověřování a údržbu smí provádět pouze 
kvalifikovaný nebo oprávněný personál. Výrobek nainstalujte v souladu se všemi místními a 
národními zákony a normami platnými v příslušném místě, regionu nebo zemi. 
• Používejte pouze palivo doporučené v této příručce. Do násypky nevkládejte jiné paliva než 
dřevěné pelety. Udržujte kryt zásobníku vždy uzavřený. 
• Nepokládejte prádlo na výrobek k sušení. Jakékoli oblečení nebo podobné předměty 
včetně paliva musí být uchovávány v bezpečné vzdálenosti od výrobku. 
• Jakýkoli typ manipulace nebo neoprávněné výměny s neoriginálními náhradními díly by 
mohl být nebezpečný pro bezpečnost obsluhy a zbavuje  výrobce / prodávajícího jakékoli 
občanské a trestní odpovědnosti. 
• Většina povrchů výrobku je velmi horká (dveře, rukojeť, sklo, odkouření, atd.). Zabraňte 
kontaktu s těmito součástmi, pokud není použit vhodný ochranný oděv nebo nejsou 
používány vhodné prostředky, jako jsou tepelné ochranné rukavice nebo chladicí rukojeť. Při 
otevírání předních dvířek vždy používejte jedinečný přístroj připojený na zadní straně 
produktu. Je zakázáno obsluhovat produkt s otevřenými dveřmi nebo s rozbitým sklem. 
 
 

VÝROBEK MUSÍ BÝT NAPÁJEN SYSTÉMEM, KTERÝ JE VYBAVEN ÚČINNÝM SYSTÉMEM 
UZEMNĚNÍ. 
 
• Vypněte přístroj v případě poruchy nebo závady. 
• Před opětovným uvedením do provozu musí být odstraněny nespálené pelety v hořáku 
(ohniště) po každém "nesprávném uvedení do provozu". 
• Neumývejte výrobek vodou. Voda by se mohla dostat do jednotky a poškodit 
elektrickou izolaci a způsobit úraz elektrickým proudem. 
• INSTALOVAT VÝROBKY V MÍSTNOSTECH , KTERÉ JSOU VHODNĚ CHRÁNĚNI PROTI 
POŽÁRU A VYBAVENÉ PRO POUŽÍVNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ, TO JSOU   VÝROBKY  KTERÉ 
POTŘEBUJÍ  (VZDUCH A ELEKTŘINU) A PŘÍSUN VZDUCHU PRO SPALOVÁNÍ. 
• Pokud v kotli špatně hoří  oheň, vypněte spotřebič, odpojte ho od sítě a neotvírejte 
dveře. Poté kontaktujte příslušnÝ SERVIS NEBO PRODEJCE. 
• Pokud je systém zapalování vadný, nepokoušejte ho zapálit hořlavými materiály. 
• Zvláštní údržbu smí provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný TECHNIK. 

NEBEZPEČÍ - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
 Před prováděním prácí na kotli vypněte systém. 

 TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OZNAČENO! 

 

UPOZORNĚNÍ - První zatopení 
• Je zcela normální vůně vodní páry obsažené ve speciálním nátěru spalovací jednotky 

produktu. Tato vůně po několika hodinách prvního zatopení  přestane být cítit  a neměla 
by být považována za vadu produktu. 
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4 HLAVNÍ ČÁSTI A SPECIFIKACE 
 
Pro koncové uživatele: 

 
1 Řídíci panel 
2 Kryt naplnění paliva  
3 Čisticí kryt  
4 Knoflíky pro čištění kouřových trubek  
5 Horní izolační panel spalovací jednotky  
6 Čistící pružiny / turbulátory pro kouřovody  
7 Dveře  
8 Keramické sklo / kontrolní okno (průzor) 
9 Ochranné panely v spalovací jednotce  
10 Hořák 
11 Popelník 
12 Čisticí víko digestoře 
13 Odvod spalin 
14 Výstupní ventil bezpečnostní  ventil 
15 Výstup horké vody 
16 Přívod studené vody 
17 Volitelný vstup pro vzduch z spalovaného  vzduchu 
18 Přístroj pro otevření předních dveří 
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Pro montéry / servisní personál: 
 
19 Výpustný ventil  
20 Kapsa snímače (termostat kotle)  
21 Kapsa senzoru (bezpečnostní omezovač)  
22 Bezpečnostní omezovač  
23 Spínač tlaku vzduchu  
24 Expanzní nádoba 
25 Cirkulační čerpadlo  
26 Vstupní potrubí studené vody 
27 výstup teplé vody 
28 Sací ventilátor 
29 Vstup pro spalování vzduchu 
30 eletroda pro zapalování 
31 Motor na podávání pelet 
32 Tlakový spínač vody 
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Model      

  Czech 
Therm 
HYDRA   

Typ   12 16 24 

Tepelný výkon min/max kW 5/12 6,7/16 10/24 

Výkon do vody kW 4,1/9,7 5,4/12,9 8,1/19,4 

Účinnost  % 89 90 90 

Spotřeba pelet kg/h 1,1/2,6 1,5/3,6 2,3/5,4 

Teplota spalin  °C 125/180 110/170 85/140 

Minimální tah komína  Pa   10   

Kapacita zásobníku kg 27 32 36 

Expazní nádoba  ltr   7   

Maximální jmenovytý výkon  W   400   

Příkon  W   160   

Odkouření  Ø   80   

Minimální přísun vzduchu  Ø   50   

Rozměry  výška  1050 1120 1180 

  šířka  560 560 600 

  hloubka 540 540 610 

     Objem vody     ltr  28  32,5     54              
     
 

5 PŘED INSTALACÍ 
 

5.1. Palivo 
 
Pelety musí vyhovovat třídě A1 nebo A2 podle jedné z následujících norem: 
 

 EN Plus 
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 EN 14961 

 ISO 17225-2 
Specifikace  
Průměr (mm) 6 ± 1 
Délka (mm) Max 40 
Vlhkost (w) ≤ 10% 
Popel (w) ≤ 1,5% 
Čistá výhřevnost (kWh / kg)≥ 4.4 
 

Aby se zaručilo bezproblémové spalování, musí být pelety udržovány na suchém 
místě. Jiné než  kvalitní pelety nebo jiné, které neodpovídají specifikacím uvedeným 
výše, ohrožují provoz vašeho výrobku, a nebude proto přípandě uznánana  záruka a 
záruka za výrobek se stává neplatnou. 
 
 

5.2. Výběr pokoje / provozní prostředí 
 
Výrobek musí být instalován na vhodném místě pro pravidelný provoz a běžnou 
údržbu. Místo musí být: 
 
 

• Vhodný pro správné fungování. 
• Vybaveno vhodným systémem odvodem  spalin. Výrobek musí být připojen 
ke komínu, který splňuje platné předpisy. 
• Výrobek musí být umístěn tak, aby byla elektrická zásuvka přístupná. 
• Vybaveno ventilačním přívodem vzduchu  zvenku. 
• Vybaveno napájecím zdrojem 230 V 50 Hz se systémem uzemnění vyhovujícím 
ES. 
 
Provozní prostředí musí zajistit následující předpisy, pokud není v platnosti žádná 
místní regulace, která vyžaduje jiné podmínky 
 
 

• Objem místnosti, kde je výrobek instalován, nesmí být  menší než 15 m3. Vzduch 
musí procházet stálými otvory ve stěnách (v blízkosti výrobku), které dosahují 
směrem ven s minimálním průřezem 100 cm2 pro Hydra 12/16 a 150 cm2 pro Hydra 
24 bez ochranné mřížky. V případě potrubí, až 3,5 lineárních metrů, zvětše průřez asi 
o 5%, zatímco u delších kanálů to zvýšte o 15%. Tyto otvory (přívody vzduchu) musí 
být provedeny takovým způsobem, aby nemohly být jakýmkoli způsobem 
zablokovány. Otvor musí být umístěn v dolní části vnější stěny, přednostně opačné k 
té, ve které je umístěn kanál pro ventilaci kouře. 

 Vzduch lze také přivést  ze 
sousedních místností do místnosti, 
která má být větrána, za 
předpokladu, že mají vnější přívod 
vzduchu a nejsou používány jako 
ložnice nebo koupelna nebo kde 
existuje nebezpečí požáru, jako 
jsou: garáže, sklady dřeva, skladů 
hořlavých materiálů, za všech 

okolností dodržovat ustanovení všech 
platných platných norem. 

  
Sousední místnost, z níž je odváděn 

vzduch, nesmí být ve srovnání s vnějším 
prostředím vystavena nízkému tlaku 

důsledku  protiproudu (podtlaku) 
způsobeného přítomností jiného 

spotřebiče v provozu nebo sacího  
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zařízení. 
 
 
 

.  

 

OZNÁMENÍ 
• Produkt nelze instalovat (s výjimkou utěsněných zařízení s externím přívodem 

spalovacího vzduchu): 
• v ložnicích nebo v koupelnách; 
• v místnostech, kde jsou zařízení na kapalné palivo s kontinuálním nebo přerušovaným 
provozem, které odvádějí spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou instalovány; 
• v místnostech, ve kterých jsou plynové  zařízení typu B,nebo v místnostech s němiž tyto 
místnosti  jsou propojeny. 

• kde je instalován jiný topný přístroj bez nezávislého proudění vzduchu. 

 

Doporučuje se instalovat kotle ve vzdálenosti  od stěn a / nebo nábytku, s minimální 
povolenou vzdáleností, aby bylo možné efektivně provzdušňovat spotřebič a dobré 
rozložení tepla v místnosti. Dodržujte vzdálenosti od hořlavých nebo tepelně citlivých 
předmětů (pohovky, nábytek, dřevěné obložení atd.), Jak je uvedeno níže. Pokud 
jsou přítomny obzvláště jemné předměty, například nábytek, závěsy nebo pohovky, 
zvyšte příslušnou vzdálenost kamen. 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Je-li podlaha vyrobena z hořlavého materiálu, doporučuje se použít ochrannou látku z 
nehořlavého materiálu (ocel, sklo ...), která také chrání před spáleným materiálem 
během čištění. 
Spotřebič musí být instalován na podlahu s dostatečnou nosností. Pokud stávající 
stavba nesplňuje tento požadavek, musí přijmout vhodná opatření (například deska 
pro rozdělení zatížení). 

 

Vzdálenost Hořlavé materiály Nehořlavé mater. 

A 300 mm 100 mm 

B 300 mm 100 mm 
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Pozor 
 • V blízkosti výrobku nelze umístit teplo citlivé nebo hořlavé předměty. Tyto předměty 

uchovávejte v minimální vzdálenosti 80 cm od nejvzdálenějšího bodu výrobku. 

 • Ponechte minimálně 80 cm volného prostoru před kamny pro naplnění a čištění spalovací 
jednotky. 
 

5.3. Připojení kouřovodu 
 

Při vytváření otvoru pro průchod odkouření 
musí být zohledněna možná přítomnost 
hořlavých materiálů. Pokud musí být díra 
provedena dřevěnou stěnou nebo 
termolabilním materiálem,  Je třeba  
nejprve použít vhodnou montáž na stěnu 
(minimální průměr 13 cm) a vhodně 
izolovat potrubí výrobku, který prochází 
skrze příslušné izolační materiály (1,3 - 
Tloušťka 5 cm s minimální tepelnou 
vodivostí 0,07 W / m ° K). Stejná minimální 
vzdálenost musí být použita, pokud potrubí 
výrobku musí procházet svislými nebo 
vodorovnými částmi v blízkosti termolabilní 
stěny. Musí  se použít izolační trubka s 
dvojitou stěnou ve vnějších částech, aby 
se zabránilo tvorbě kondenzátu. Poroz 
uvědomte  si, že spalovací komora pracuje 
v podtlaku. 

 

Pozor 
 Vždy používejte trubky a armatury s příslušnými těsněními, které zaručují těsnost. 

 

OZNÁMENÍ 
Při připojování spotřebiče ke komínu je třeba dodržet následující podmínky: 
• Kouřovod musí být alespoň kategorie T200 (nebo vyšší, pokud to vyžaduje teplota kouře 
přístroje) a typ P1 (vzduchotěsný). 
• Všechny úhly 90 ° (max. 3) v potrubí pro odvádění spalin  musí být opatřeny příslušnými 
T-kusem  s kontrolním otvorem. 
Na konci výfukového potrubí je přísně zakázáno umístit mřížku, protože by mohlo dojít k 
poruše výrobku (z důvodu ucpání). 
• Je zakázáno používat protilehlé potrubí. 
• Vodorovná část kouřového kanálu nesmí být delší než 2-3 m. 
• Rovněž doporučujeme, aby délka trubky Ø 80 mm nepřesáhla 6 metrů. 

 • Kouřové potrubí nesmí procházet prostory, ve kterých je zakázáno instalovat spalovací 
zařízení. 

5.4. Připojení k komínu 
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Komín musí splňovat následující požadavky: 
 
• Být vodotěsný a tepelně izolovaný. 
• Vyrobeno z vhodných materiálů, které odolávají mechanickému namáhání v průběhu 
času, tepla, účinkům produktů spalování a jakékoliv kondenzace. 
• Mějte vertikální nastavení s odchylkami od osy nejvýše 45 ° a bez úzkých míst. 
• Musí být vhodný pro konkrétní provozní podmínky produktu a musí mít označení CE 
(EN1856-1, EN1443). 
• Musí být dostatečně dimenzováno pro požadavky na odtah spalin , které jsou nezbytné 
pro správné fungování výrobku (EN13384-1). 
• Vnitřní část je s výhodou kruhová. 
• V případě již existujícího otahu, který byl použit, musí být vyčištěn. 
• Komín nesmí být sdílen s jinými spotřebiči. 

 

1) komínová hlavice, 2) Komín 3) kontrolní otvor 

 PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU 
 

PŘIPOJENÍ K komínu  
Vnější kouřovod  s izolovanou 
nebo dvojitou stěnou PIPE 

Připojení ke komínu 

Vnitřní rozměry komína nesmí 
překročit průměr 20 x 20 cm 
nebo 20 cm; v případě větších 
rozměrů nebo špatných 
podmínek komína (např. 
praskliny, špatná izolace 
apod.), doporučujeme 
namontovat nerezovou trubku 
o vhodném průměru po celé 
délce komína.. 

Minimální vnitřní rozměry 
odkouení  musí být 10x10 cm 
nebo 10 cm 
v průměru a nesmí přesáhnout 
20 x 20 cm nebo 20 cm v 
průměru. Musí být používány 
pouze trubky z nerezavějící 
oceli (dvojité stěny), které jsou 
zevnitř hladké a připevněné ke 
stěně. Flexibilní trubky z 
nerezové oceli nesmí být 
používány. 

Spojení mezi výrobkem a 
komínem nebo kouřovodem 
nesmí mít horizontální průřezy 
menší než 3%, které musí mít 
maximální celkovou délku 2/3 
m. Vertikální úsek mezi jedním 
T-fkusem-(kolenem) a jiným 
(úhlem) nesmí být menší než 
1,5 m. 
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5.4. Komínový zásobník 
 

 Komínová hlavice  je zařízení umístěné na 
horní straně komína, které je navrženo 
tak, aby pomohlo rozptýlení produktů 
spalování v atmosféře. Komínová hlavice 
musí splňovat následující požadavky 

•: musí mít vnitřní část a tvarovat se stejně 
jako kouř (A); 
• musí mít užitečnou odtokovou část (B), 
která je minimálně dvakrát větší než výfukové 
potrubí (A); 
• část komína, která vystupuje ze střechy 
nebo zůstává v kontaktu s vnějším povrchem 
(např. V případě ploché střechy), musí být 
pokryta cihlovými nebo dlaždicovými prvky a 
v každém případě dobře izolovaná; 
• musí být postaven tak, aby se zabránilo 
pronikání deště, sněhu a cizích látek do 
kouřovodu a aby bylo zajištěno, že v případě 
větru ze všech směrů a úhlu je zajištěno 
vypouštění spalovacích produktů (komínový 
komín s krytem dolů). 
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6 INSTALACE A NÁŘADÍ 
 

6.1. Rozbalení 
 
Kamna jsou dodávána se všemi jejími elektrickými a mechanickými součástmi a 
testována v továrně. Otevřete obal a odřízněte pás, který upevňuje kamna na paletu. 
 
Pokud je to možné, rozbalte kamna v blízkosti zvoleného místa instalace. Kamna 
nastavte na předem zvolené místo a ujistěte se, že to odpovídá požadavkům. Těleso 
nebo jednotka kamna musí být při manipulaci a přemísťování vždy používány pouze v 
obalu. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby jeho dveře a sklo byly chráněny před 
nárazy, které by mohly ohrozit jejich celistvost. Na spodní úrovni kamny jsou 
našroubovány čtyři gumové podložky. Během instalace vyvažujte kamna nastavením 
těchto gumových podložek nahoru a dolů. 
 

 
 

Materiály, které tvoří obal, nejsou toxické ani škodlivé a nevyžadují tak žádná zvláštní 
opatření k likvidaci. Po vyjmutí obalu se ujistěte, že kamna jsou kompletní a nejsou 
poškozeny. V případě pochybností kontaktujte prodejce. 
 
 

6.2. Hydraulické připojení 
 

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby ohřívalo nejenom okolní prostředí, ale i vodu pro 
vytápění teplovodním topným systémem. Když přístroj pravidelně pracuje, vyrábí 
horkou vodu při teplotě, která je nutně pod bodem varu, a proto musí být vytápěcí 
systém navržen tak, aby odpovídal charakteristikám spotřebiče. 
 
 

Technik musí připojit spotřebič k topnému systému, jak je znázorněno na obrázku. 
Toto nastavení umožňuje: 
 
• okamžitá kontrola plnicího nebo provozního tlaku systému (MANOMETER S 
SCALE 0 ÷ 6 BAR) (2) 
• kamna se musí lehce pohybovat pro účely údržby nebo čištění, aniž by byla 
odpojena od vodovodního systému (HADICE) (4) 
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• kamna, která mají být odpojena od topného  systému, aniž by bylo nutné vyprázdnit 
buď kotel nebo vlastní systém (uzávěry) (3) 
• rychlé odpojení spotřebiče, aniž by se spojovací trubky vystavily napětí (3-KUSOVÉ 
POTRUBÍ) (1) 
 
 
Bezpečnostní ventil musí být připojen pomocí hadice bez uzavíracích zařízení, které 
by mohly bránit volnému toku kapaliny pod tlakem. Zkontrolujte, zda žádné zalomení 
v hadicích neumožní, aby vzduchové zámky nebo kapsy vytvářely nebo bránily 
volnému toku vody. 
 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ 
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Před připojením spotřebiče vypusťte topný systém tak, aby se v potrubí vyloučily veškeré 
zbytky (olej, šach, kapky svárů, konopí, rzi), které by jinak mohly poškodit spotřebič nebo 
způsobit poruchu. Izolační potrubí řádně izolujte, aby se zabránilo tepelným ztrátám a 
vzniku kondenzace. Zařízení za žádných okolností nepouštějte , pokud není vodní okruh 
zcela naplněn vodou. 
 
Expanzní nádoba instalovaná uvnitř spotřebiče je dostatečná k tomu, aby kompenzovala 
vodu ve spotřebiči a až MAX. 20 litrů vody v systému; část systému, která odpovídá 
tomuto množství, musí být v blízkosti spotřebiče a musí být relativně rovná. 
 

 Pro kompenzaci množství vody přítomné ve vytápěcím systému se doporučuje 
instalovat vhodně dimenzovanou přídavnou expanzní nádobu. Správnou velikost 
expanzní nádrže musí vypočítat kvalifikovaný instalatér. Například konstrukční 
výpočty expanzní nádrže jsou uvedeny níže s přihlédnutím k následujícím 
skutečnostem: 

 • studená teplota kapaliny 15 ° C 

 • maximální pracovní teplota kapaliny 90 ° C 

 • rozdíl v úrovni mezi dodatečnou expanzní nádobou a reliéfem 

 • ventil (3 bar) je 1,5 m nebo menší 

  předplňovací tlak expanzní nádrže 2 bar. 
 

Kapacita uzavřené expanzní nádrže požadované topným systémem s takovými 
charakteristikami lze vypočítat podle následujícího vzorce: 
Vv = Vo x 0.16 

 Vv = objem expanzní nádrže v l 

 Vo = obsah vody v systému v l 

 



www.anadig.cz   

 

 

 
 

6.3. Plnění systému 
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Při vypnutém spotřebiči naplňte ohřívač vody. Za žádných okolností nesvítí spotřebič, 
pokud není kotel plný vody. Plnění musí být prováděno pomalu, aby vzduchové 
bubliny mohly vystupovat přes záměrně umístěné výstupy na topném systému. V 
topných systémech s uzavřeným okruhem musí být zatížení soustavy za studena a 
předpínací tlak expanzní nádoby stejné. 
 

POZOR 
 Nemíchejte topnou vodu s nemrznoucími nebo antikorozními látkami ve špatných 

koncentracích! Při provozu může poškodit těsnění a způsobit zvýšený  hluk.. 
 

K naplnění systému je kotel opatřen kohoutem se zpětným ventilem, který ruční ohřev 
systému naplňuje. Během této operace se veškerý vzduch v systému uvolňuje přes 
vzduchový ventil umístěný v horní části kotle. 
• Otevřete chladič a výpustné ventily kotle; 
• Postupným otevřením plnicího kohoutu systému se ujistěte, že všechny automatické 
vzduchové ventily instalované v systému pracují správně; 
• Uzavřete vzduchové ventily chladiče, jakmile voda začne vycházet; 
• Na manometru systému zkontrolujte, zda tlak dosáhne hodnoty přibližně 1 bar; 
• Zavřete kohoutek a znovu odvzdušněte vzduch ventily chladiče; a zkontrolujte 
těsnost všech spojů; 
• Po prvním spuštění kotle a zahřátí systému zastavte čerpadla a opakujte operace 
odvzdušňování; 
• Nechte systém vychladnout a v případě potřeby anižte tlak vody na 1 bar. Tlak vody 
v topném systému - pokud je systém studený - nesmí být menší než 1 bar; pokud pod 
touto hodnotou působí na plnicí kohout systému. Provoz je nutno provést, když je 
systém studený. Systémový manometr umožňuje monitorovat tlak v obvodu. 

 
 

6.4. Elektrické připojení 
 

Elektrická bezpečnost systému je zajištěna pouze tehdy, je-li správně 
připojena k účinnému uzemnění, které je v souladu s platnými bezpečnostními 
normami. Plynové, vodní nebo topné systémy potrubí nejsou vhodné jako 
uzemnění. Zkontrolujte, zda je elektrický systém vhodný pro maximální výkon 
absorbovaný topným systémem, a zejména zajistěte, aby průměr kabelů 

Autpmatický  

ventil pro 

odzvdušnění 
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odpovídal výkonu absorbovanému zátěží. Použití libovolné komponenty 
poháněné elektřinou vyžaduje splnění některých základních pravidel, jako 
jsou: 

• nedotýkejte se spotřebiče vlhkými a / nebo vlhkými částmi těla a / nebo bosými 
nohami; 
• netáhněte elektrické kabely; 
• Nenechávejte spotřebič vystaven povětrnostním vlivům (dešť, slunce atd.); 
• Nedovolte, aby byl spotřebič používán dětmi nebo nezkušenými osobami. 
 
 
Instalace elektrických komponent kotlového příslušenství vyžaduje elektrické 
připojení na síť 230 V - 50 Hz. 

OZNÁMENÍ 
 • Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný technik. 

 • Před provedením připojení nebo jakéhokoli provozu na elektrických součástech vždy 
odpojte napájecí zdroj a ujistěte se, že nemůže být náhodně připojen. 

 • Upozorňujeme, že elektrická vedení kotelny musí být vybavena bipolárním spínačem s 
kontaktní plochou větší než 3 mm, který je snadno přístupný, aby byly všechny údržbářské 
práce rychlé a bezpečné. 

 • Napájecí kabel musí být vyměněn autorizovaným technickým personálem. 

 • Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn speciálním kabelem nebo sestavou, 
která je k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce. 

 
 
 
Nejprve připojte napájecí kabel ke kotly a poté 
do zásuvky. Hlavní vypínač na straně musí být 
aktivován pouze pro zapnutí sporáku; v 
opačném případě je vhodné ho nechat. 
 
 

 

 

 

POZOR 
 • Pokud se kamna nepoužívají, doporučuje se odpojit napájecí kabel. 

 
 
6.5. Externí termostat 
 
Externí termostat lze použít k zapnutí a vypnutí spalovacího systému. V tomto 

případě regulátor ignoruje všechny vnitřní mezní teploty a pracuje výhradně s 

termostatem. Konfigurace této možnosti; Připojte externí termostat k IN5, 

S5AND a GND. 
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7 INITIAL START-UP 

 

7.1. STARTOVÁNÍ 
 
Odstraňte všechny součásti, které by mohly spálit ze žárovky a skla (ruční, různé 
lepicí štítky a jakýkoli polystyren). Zkontrolujte, zda je žlábek správně umístěn a zda 
správně spočívá na základně. 

 
Jakmile je napájecí kabel připojen v zadní části kamen, zapněte spínač do polohy (I). 
Pro zapnutí nebo vypnutí kotle stiskněte tlačítko P2 na ovládacím panelu.         

              
 

7.2. Vložení pelet 
 
 

Palivo je naloženo zvednutím víka na horní část produktu. Pomalu nasypte pelety do 
násypky. Buďte opatrní, protože kryt může být velmi horký. Žádný jiný druh paliva, 
kromě pelet, v souladu s výše uvedenými specifikacemi, nesmí být vložen do 
násypky. 
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POZOR 
 • Nedovolte, aby se piliny shromažďovaly na dně násypky. 

 • Nenechávejte  pelety na horní části kotle - mohou se vznítit! 
 
7.3. Otevření a zavření dveří 
 
Chcete-li otevřít dveře, zvedněte hák, jak je znázorněno na obrázku " 
 
 
 

 
 

 
 

 

POZOR 
 • Dveře musí být správně uzavřeny, aby kamna fungovaly správně. 

 • "Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (např. Rukavice) k otevření dveří kamen. 

 
 

 
 
 

Hák prootvírání dveří 
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8 Ukony 

 

8.1. Displej ovládacího panelu 
 

 

Alarm 

ezpečnostní termostat ( kotle ) HV1: vždy signalizován   

Led svítí Bliká  

L1 Stabilizační fáze Startovací fáze 
zapalování 

L3 Hořák vypnutý Fáze zhášení 

L4 Pracovní fáze Modulační / 
pohotovostní fáze 

L5 Auger ON  

L6 Odolnost proti 
zapálení zapnuto 

Externí termostat 
otevřený 

L7   

L8 čerpadlo  

Display svítí Bliká 

D1 Pracovní činost 
hoření 

 

D2 Teplota termostatu 
kamen  

Změna výkonu spalování 

D3 Teplota kotle Změna termostatu 
teploty 

D4 I označuje nastavení  
na pelety 1 
II označuje 
nastavení  na pelety 
2 

 

Tlačítko Klikněte na [P click] Dlouhý tlak [P dlouhý] 

P1 Zobrazit další data / Esc Výběr peletových nastavení 

P2 Nastavte funkci Menu Spuštění / zastavení hořáku 

P3 Nastavení termostatu / zvýšení hodnoty / 

posouvání 

Korekce načtení pelet 

P4 Nastavení spalovacího výkonu / Snížení 

hodnoty / Posuv 
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Bezpečnostní termostat (peleta) HV2: vždy signalizován  
  
Zhasnutí pro nedostatek plamene  

Zhasnutí  vysoká telota  vody   
Zhasnutí teplota pro výfukové plyny   
  
Chyba kodéru: Žádný signál kodéru  
Chyba kodéru: regulace spalovacího ventilátoru selhala  
Selhání zapalování  
Výběr paliva nebo receptury 

Dlouhým stiskem tlačítka P1 se změní typ průtoku. 

Na displeji D4 je zobrazen vybraný recept (I = recept 1, II = recept 2) 

 

 

Zapalování /  

 

Zapalování  a zhášení jsou aktivovány dlouhým stisknutím tlačítka P2 
Zapalování je signalizováno prvním blikáním než pevným ledem L1 
Stav práce je signalizován fixním vedením L4 
Stav modulace je signalizován blikáním L4 
Zhasnutí signalizuje blikající LED L3 
Dokončené ukončení zhášení = OFF je signalizováno fixním indikátorem L3 

Nastavení spalovacího výkonu 

 

Klepněte na tlačítko P4: displej D1 bliká 
Klepnutím na tlačítka P4 (zvýšení) nebo P3 (klesající) se výkon mění podle 
dostupných hodnot 
Příklad: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - A (A = Automatické spalování) 
Po 5 sekundách se nová hodnota uloží do paměti a displej se zobrazí jako normální 

Nastavení pracovního termostatu 

 

Klikněte na tlačítko P3: displej D2 bliká 
Klepnutím na tlačítka P4 (zvýšení) nebo P3 (klesající) se změní hodnota 
termostatu. 
Po 5 sekundách se nová hodnota uloží do paměti a displej se zobrazí jako normální 

Ruční nakládání pelet 

 

Nevztahuje se. 

Korekce sypání pelet 
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Aktivace se provádí dlouhým stisknutím tlačítka P3 
Dolní displej zobrazuje PELL, na horním displeji se zobrazí blikající hodnota 
Pomocí tlačítek P3 / P4 se hodnota blikání zvyšuje nebo snižuje 
Hodnoty jsou v rozmezí 7 ÷ 7. Výchozí hodnota je '0' 
Po 5 sekundách se nová hodnota uloží do paměti a displej se zobrazí jako normální 

Displej  
Se sekvencí kliknutí P1 
tP = teplota pufru sondy (pokud 
je k dispozici) 
UF = Rychlost spalovacího 
ventilátoru [RPM / Volt] 
tF = teplota výfuku [° C] 
+ Kód produktu 

 

 

 

 

 
 
 
8.2. Start-up 
 

Při prvním naplnění může být podávací šroub prázdný. Spusťte kamna a počkejte, až 
začne první peleta padat do hořícího hrnce. Poté zastavte kamna dlouhým stiskem 
tlačítka P2. Nyní můžete znovu zapnout kamna. 
 
8.3. Zapínání 
 

1. Zkontrolujte, zda je kamna v poloze "OFF" (pevná LED L3). 

2. Zapněte kamna dlouhým stisknutím tlačítka P2. Stav led při zapnutém kamnech: 

3. Zapalování je signalizováno prvním blikáním před stálém svitem LED L1 

4. Pracovní stav signalizuje fixní LED L4 

5. Modulační stav je signalizován blikáním L4 

Pokud není zapnutí zapalování během předem nastaveného času (časový limit) úspěšné, 

regulátor se vypne a zobrazí se chybové hlášení "Err12". 

POZOR 
 • Pach barvy může být cítit, zatímco kamna poprvé zapálily. 

 • Během provozu neotvírejte dveře spalovací komory. 
• Ruční přoložení nikdy nepoužívejte.. Přílišný spalovací materiál v hrnci hořáku znamená, 
že pelety nebudou optimálně zapáleny. 

 

8.4. Přepínání 
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Vypněte kamna dlouhým stisknutím tlačítka P2. Stav při 

vypnutém kamen: 

 

1. Házení je signalizováno blikáním LED L3 
2. Stav ukončení hašení = OFF je signalizován fixním 
indikátorem L3 
 

Když jsou kamna vypnutá, ventilátor pokračuje v chodu, 
dokud teplota spalin nedosáhne nastaveného zastavení  
a ventilátor se vypne. 
 
8.5. Provozní fáze 
 
Kontrola 

Tento stupeň umožňuje čištění kamen  a hořáku před fází zapalování. 
• Ventilátor výfuku na hořáku pracuje s plným výkonem, aby se z kamny odstranil prach nebo 
kouř (v případě horkého restartu). 
• Pro správné připojení jsou zkontrolovány všechny systémové senzory. 
 
Předehřívání 
Tento stupeň přináší zapalovací prvek na správnou teplotu před naplněním hořáku pelety. 
 
Předběžné načtení 
Předem definovaná počáteční dávka pelet je dána do hořáku pomocí šneku. 
 
 
Variabilní zapalování 
Tato fáze spouští proces zapálení. 
• Teplo ze zapalovacího prvku je směřováno na pelety ventilátorem, který běží poměrně 
pomalu. 
• V časových intervalech zavádí šnek další pelety, než se začne plamen vytvářet. 
• Senzor teploty spalin měří teplotu v kouřovodu. 
• Na konci této etapy, pokud teplota spalin překročí předem definovanou teplotu, pokračuje 
proces do dalšího stupně (stabilizace) 
• Pokud tato proměnná není splněna, pokračuje tato fáze dalších minut (druhý pokus o 
zapalování) a pokud proměnná nedosáhla své hodnoty do konce druhého pokusu, dojde 
k vypnutí  a na displeji se zobrazí Er12 (Failed Ignition) obrazovka. 
 
 
Stabilizace 
Tato fáze vyvíjí plamen ještě dřív, než dovolí systému vstoupit do režimu RUN. 
• Šnek zavádí pelety častěji do hořáku. 
• Spalovací ventilátor a ventilátor výfuku zvyšují rychlost, aby se proces spalování urychlil. 
• V tomto kroku zůstane zapalovací prvek zapnutý. 
• Na konci tohoto stupně, pokud teplota spalin překročí předem definovanou teplotu, 
pokračuje proces do dalšího stupně. (Provozní režim) 
• Pokud tato proměnná není splněna, pokračuje tato fáze dalších minut (druhý pokus o 
zapalování) a pokud proměnná nedosáhla své hodnoty do konce druhého pokusu, dojde k 
vysušení a na displeji se zobrazí Er12 (Failed Ignition) obrazovka. 
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Spustit režim 
Během provozu je rychlost spalování přednastavena pro 5 různých úrovní výkonu. 
• Při vstupu do této fáze se systém spustí na úrovni napájení 1 a po uplynutých časových 
intervalů každou dobu zvýší úroveň výkonu až do dosažení výkonu 5. 
• Kamna budou pokračovat v provozu na přístroji Power 5, dokud teplota vody nedosáhne 8 ° 
C před  požadovanou hodnoty. 
• Během této fáze je zapalovací prvek vypnutý. 
• Hodnoty ON / OFF šneku jsou přednastaveny pro každou úroveň výkonu. 
• Oběhové čerpadlo je aktivováno regulátorem, jakmile voda v kamen dosáhne 40 ° C. Po 
poklesu teploty na 38 ° C se čerpadlo vypne. 
• Pokud nepravděpodobné, že teplota spalin klesne pod předem nastavenou nízkou hodnotu 
po určitou dobu, zobrazí se Er13 signalizující, že světlo zhaslo. To může být způsobeno 
nedostatkem pelet vstupujících do spalovacího potrubí v důsledku prachu nebo špatné 
kvalitní pelety. 
 
 
Modulační režim 
Rozsah modulace byl přednastaven tak, že systém začne snižovat na nižší úroveň výkonu, 
když teplota vody dosáhne 8 ° C  pod nastavené hodnoty.  
 
Pohotovostní režim / Vyloučení / Vypnutí 
Systém přejde do režimu STANDBY, když voda v akmulační nádrži dosáhne nastavené 
teploty, nebo voda v kamnech dosáhne nastavené teploty (podle toho, co nastane dříve) a 
systém se dostane do režimu zhášení. 
• Šnek přestává podávat pelety na hořák. 
• Ventilátor výfuku bude pracovat na plný výkon, dokud se veškeré světlo v hořáku nezhasne 
a teplota v kouřovodu se sníží na bezpečnou teplotu. 
• Jakmile plamen zhasne, systém vstoupí do stupně konečného čištění, kde probíhá čištění 
hořáku (ventilátor běží maximálně, aby se odstranil prach z hořáku). 
• Systém bude čekat v pohotovostním režimu, dokud teplota vody neklesne na předem 
stanovenou hodnotu, potom  se znovu spustí s fází CHECK UP. 
• Systém přejde do stavu OFF (vypnuto), když systém obdrží signál z pokojového termostatu 
nebo, když je systém vypnutý ručně na řídící jednotce. Postup vypnutí je stejný jako u funkce 
STANDBY. Jakmile byla dokončena fáze zhašení, kamna zůstanou ve vypnutém stavu, 
dokud nedojde ke spuštění kamen. 
 
Vypnutí kamen  (konec sezóny) 
Na konci sezóny před vypnutím kamen doporučujeme úplné vyjmutí pelet z násypky pomocí 
vysavače s prodloužením. 

POZOR 
  Během období ODSTAVENÍ musí být kamna odpojena a umístěna na suchém místě 

chráněném před vlhkem. Pro větší bezpečnost, zejména pokud jsou děti kolem, 
doporučujeme odstranit přívodní kabel ze zadní strany kamen. 

 

OZNÁMENÍ 
 • Kamna budou během fáze spouštění a chlazení vystavena roztažení a kontrakci, a proto 

mohou být slyšet lehké zvuky. To je naprosto normální, protože konstrukce je vyrobena z 
laminované oceli a nesmí být považována za vadu. 

 • Je nesmírně důležité se ujistit, že produkt není okamžitě přehřátý a teplota se postupně 
zvyšuje,i  v nízkém výkonu. Tím zabráníte poškození svarů a ocelových konstrukcí. 

 • Během prvního uvedení do provozu se nedotýkejte kamen, protože barva v této fázi se 
zpevňuje; dotykem barvy může být povrch oceli změněn. 

 • Po dlouhé době nečinnosti odstraňte veškeré pelety ponechané v násypce (pomocí 
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vysavače s dlouhou trubkou), protože mohly absorbovat vlhkost, čímž změnily své původní 
vlastnosti a již nebyly vhodné pro spalování. 

 

Oznámení 
 • První uvedení do provozu nemusí být úspěšné, protože podávací  šroub je prázdný a není 

vždy schopen naplnit potřebné množství pelet v kotli v době, kdy se hořák pravidelně 
zapaluje. ZRUŠIT STAV HLÁŠENÍ STARTOVACÍHO ALARMU podržením tlačítka   P1 
(ESC). Vyjměte pelety z hořáku  A zopakujte start. 

 • Pokud se po několika neúspěšných POKUSECH  nevznítí plamen, přestože je přívod pelet 
správný, ujistěte se, že je správně nastaven  hořák na místě, který musí být zajištěn v 
sedadle a bez jakýchkoliv usazenin popela. Pokud během této kontroly nenastane žádná 
anomálie, může dojít k potížím se součástmi zařízení nebo nemusí být instalace správná. 
ODSTRANĚTE PELETY Z HOŘÁKU  A KONTAKTUJTE SERVINÍHO  TECHNIKA. 

 
 

9 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

 
Výrobek je dodáván s následujícími bezpečnostními zařízeními 
 
TLAKOVÝ SPÍNAČ 
Monitoruje tlak v kouřovodu. Je určen k vypnutí podávacího šroubu pro pelety v případě, že 
dojde k zablokování spalin nebo k výraznému zpětnému tlaku (větru). 
 
PROBE TEPLOTY SMĚRU 
Detekuje teplotu kouře, čímž umožňuje spuštění nebo zastavení výrobku, když teplota klesne 
pod předem nastavenou hodnotu. 
 
KONTAKTOVÝ TERMOSTAT V KOTLI 
Pokud teplota přesáhne předem nastavenou úroveň bezpečnosti, okamžitě vypne provoz 
kamen. 
 
SNÍMAČ TEPLOTY VODY 
Pokud se teplota vody blíží teplotě vypnutí (85 ° C), sonda uvede kotel automatikou vypnutí 
"vypnuto". 
 
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST 
Výrobek je chráněn proti náhlým proudovým proudům hlavní pojistkou v napájecím panelu na 
zadní části výrobku. Ostatní pojistky, které chrání elektronické desky, se nacházejí na druhé 
straně. 
 
VENTILÁTOR 
Pokud se ventilátor zastaví, elektronická deska okamžitě vypne přívod pelet a zobrazí se 
hlášení o poplachu. 
 
PŘEVODOVÝ MOTOR 
Pokud se převodový motor zastaví, bude kotel pokračovat v chodu, dokud nezhasne plamen 
kvůli nedostatku paliva a dokud nedosáhne minimální úroveň chlazení. 
 
DOČASNÁ NAPÁJENÍ 
Pokud výpadek napájení trvá méně než 10 ", kamna se vrátí do předchozího provozního 
stavu, pokud trvá více, provede cyklus chlazení / restartu. 
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ZPŮSOBENÝ START-UP 
Pokud během zapálení nedojde k vzniku plamene, kotel přejde do alarmového stavu. 
 
FUNKCE PROTIZÁMRAZU 
Pokud sonda v kotli detekuje teplotu vody nižší než 5 ° C, cirkulační čerpadlo se automaticky 
aktivuje, aby se zabránilo zamrznutí systému. 
 
FUNKCE PROTOČENÍ ČERPADLA 
Pokud se čerpadlo delší dobu nepoužívá, je na několik sekund periodicky aktivováno, aby se 
zabránilo jeho zablokování. 
  
 
 
 
 
 
 

10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

 

10.1. Denní čištění prováděné uživatelem 
 
HOŘÁK 
Vyjměte HOŘÁK z příslušného prostoru a uvolněte otvory, odstraňte popel z hořáku 
pomocí sacího zařízení. Pokud pelety v zásobníku dojdou , mohou se v hořáku 
akumulovat nespálené pelety. Vždy vyprázdněte zbytky v hořáku před spuštěním. 
 
 

 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ 
 DOPORUČENÍ, ŽE POUŽÍVÁNÍ HOŘÁKU ČÍSTÉHO  MŮŽE ZÁRUČIT POUŽÍVÁNÍ A 

OPTIMÁLNÍ PROVOZ PELLETOVÉ KOTLE. 

 
 

Výměník tepla 
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Čištění výměníku tepla 
umožňuje zaručit konstantní 
tepelný výkon během 
životnosti. Tento typ údržby 
musí být proveden nejméně 
jednou denně. Chcete-li to 
provést, stačí použít příslušné 
škrabáky umístěné v horní 
části kamny a několikrát je 
posunout nahoru a dolů. 

10.2. Kontroly prováděné každé 
2/3 dní 
 
Popelník a spalovací komora 
 
  
Odstraňte popelník a vyčistěte 
prostor kolem ohřívače od popelu 
a věnujte pozornost horkému 
popelu. Pouze pokud je popel 
úplně chladný, lze jej použít 
k vysátí  vysavačem. Použijte 
vysavač bubnového typu, který je 
vhodný pro zvedání částeček 
určité velikosti. Zkušenosti a 
kvalita pelet určuje požadovanou 
čisticí frekvenci. Doporučuje se 
však, aby nepřekročily 2 nebo 3 
dny. 
 

UPOZORNĚNÍ - Likvidace popela 
 Popel by měl být umístěn v kovové nádobě s uzavřeným krytem. Utěsněný kontejner by měl 

být umístěn na nehořlavém povrchu v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, dokud 
nebude popel úplně zchladnutý. 

 • Pouze po úplném uhasení může být popel vyhozen s  organickým odpadem za 
předpokladu, že nejsou přítomny nehty nebo jiný neorganický materiál. 

 • Před vyprázdněním do vhodné nádoby se ujistěte, že je popel úplně studený. 

 
 
 
 



Čištění skla 
Očistěte sklo vlhkým hadříkem nebo vlhkým papírem. Třpete sklo, dokud nebude 
čisté. I když je pravděpodobné, že se na skle objevuje dehet během osvětlení, bude 
hořet se kotel v správném splaovacím  provozu. Pokud se však dehet zvětší v 
dlouhém období, bude vyžadovat větší úsilí k jeho odstranění. 
 
 

OZNÁMENÍ 
 Nečistěte sklo při provozu kamen a sklo je HORKÉ ; nepoužívejte abrazivní houbu a 

korozivní látku, jako jsou rozpouštědla. 

 
10.3. Čištění pravidelně měsíčně 
Kouřová komora 
Pokračujte v čištění kouřové komory. 
  
• Vyjměte popelník. 
• Pomocí klíče Allen, který je součástí dodávky, uvolněte šrouby upevňující spodní 
desku dýmové komory (šroub nemusí být zcela vyjmut). 
• Uchopte spodní desku dýmové komory, posuňte ji směrem k přední části přístroje, 
zvedněte ji a vyjměte. 
• Nyní vyčistěte skutečnou kouřovou komoru: odstraňte usazený popel a spalovací 
produkty také pod spalinovými kanály po stranách kouřové komory 
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10.4. Pravidelná údržba 
 
Níže uvedené plánované údržbářské práce musí být provedeny každým  
ROKEM a před spuštěním spotřebiče nebo po dlouhé době nečinnosti. Tato 
práce je nezbytná pro zajištění toho, aby spotřebič zůstal účinný a bezpečný. 
 
  
• Důkladné čištění kouřové komory. 
• Zkontrolujte a vyčistěte odtok kouře a systém kouřovodu. 
• Odstraňte prach a pavučiny z oblasti uvnitř pláště. 
• Vyčistěte pohyblivé části a mechanismy (motory a oběhové čerpadlo). 
• Zkontrolujte elektrickou část i připojené součásti elektronického a vodního 
okruhu. 
• Zkontrolujte hladinu a tlak vody v systému vody, resetujte hodnoty a v 
případě potřeby odvzdušněte ventily a radiátory. 
• Zkontrolujte, zda je oběžné kolo oběhového čerpadla ve správném 
provozním stavu. Pokud je zaseknuto, odšroubujte zátku z oběhového 
čerpadla a šroubovákem uvolněte oběžné kolo. 
• Zkontrolujte těsnost a stav těsnění / těsnění skleněných dveří, vodovodního 
systému a všech prvků, které jsou vystaveny opotřebení a je-li to nutné, 
vyměňte. 
• Zkontrolujte těsnost a těsnost spojů a spojovacích trubek. 
• Zkontrolujte stav pojistek pro snížení teploty a tlaku a pojistné ventily a pokud 
byly aktivovány. Zkontrolujte, zda jsou ve správném funkčním stavu a případně 
je vyměňte. 
• Proveďte veškeré údržby a kontroly nutné pro správnou obsluhu a 
přizpůsobení bezpečnostním předpisům. 
• Zapalte  kamna  podle pokynů uvedených v odstavci. 

 

OZNÁMENÍ 
 • Všechna čištění a údržba musí být prováděna s odpojeným napájecím kabelem od 

napájecího zdroje. 

 
 
 
 

 
Čištění kouřovodu a všeobecné kontroly 
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Vyčistěte odvod kouře, zejména kolem tvarovek T, křivek a všech vodorovných částí. Informace o 
čištění kouřovodu se obraťte na komínový zametač. Zkontrolujte těsnost těsnění z keramických 
vláken na dveřích kotle. Je-li to nutné, objednávejte nové náhradní těsnění od prodejce nebo se 
obraťte na autorizované servisní středisko.Přáci zaejte raději autorivané osobě pro kontrolu a 
čištění spalinových cest. 
 
 

OZNÁMENÍ 
 • Frekvence, s jakou se musí vyčistit výfukové potrubí , závisí na použití kotle a typu 

instalace. 

 • Doporučujeme vám kontaktovat autorizované servisní středisko pro údržbu a čištění na 
konci sezóny, jelikož výše uvedené operace budou prováděny spolu s obecnou inspekcí 
dalších  součástí. 

 
Odpojení konce sezóny 
Na konci sezóny doporučujeme před vypnutím kotle zcela odsávat pelety z násypky 
pomocí vysavače s prodloužením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 TROUBLESHOOTING 

 
Error Code  

 

Závady  Náprava 

ER 01  Bezpečnostní termostat 

vypnutý 

 

 bezpečnostní termostaty se 

spustily kvůli vysoké teplotě 

vody v kamnech 

Zkontrolujte kamna a topný systém je plný vody. 
Zkontrolujte, zda čerpadlo kamen je v provozu 
Zkontrolujte, zda v primárním okruhu kamen nejsou 
žádné ventily, které by mohly být neúmyslně 
uzavřeny. 
Resetujte horní mezní termostaty. (odstraňte 
černou čepičku a stiskněte červené tlačítko s 
hrotem kuličkového pera nebo podobného, dokud 
nezaklapne) 
Resetujtekotel stisknutím tlačítka on-off (P2) na 3 
sekundy, aby se chyba vymazala. 
Pokud chyba neodstraní, zavolejte instalační 

technika 

ER 02  Zásah tlakového spínače  
 

 

Zkontrolujte tlak vody min 1,1 bar. 
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 Zásah manostatu. Zkontrolutje těsnot a průchodnost odkouření. 
Zapněte napájení. 
Resetujte kotel  stisknutím tlačítka on-off (P2) na 
3 sekundy, aby se chyba vymazala. 
Pokud se chyba neodstraní, vypněte napájení a 
znovu zkontrolujte konektory konektorů 
Pokud chyba neodstraní, zavolejte instalační 
technik 

 

ER 03  Náhodné zhašení v důsledku 
nízkého plamene 

 

 Kamna  nečekaně zhasla! 
Mohlo by dojít k vyčerpání 
paliva 
Pelety mohou být špatné 
kvality. 
Hořák může být zanesený 

Ujistěte se, že kamna jsou v chlaná 
Otevřete protipožární dveře; hořák a očistěte 
štětcem. Všimněte si, co najdete: (obvykle 
nespálené pelety, ale mohou to být také spečené 
škvarky 
Resetujte kamna stisknutím tlačítka on-off (P2) na 
3 sekundy, aby se chyba vymazala. 
Restartujte kamna 
Pokud kamna nazaplaují: 
Viz ER 12 a: 
Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek pelet 
Zkontrolujte, zda nejsou pelety prašné. 
Pokud jsou pelety prašné, zásobník a šnek budou 
muset být vyčištěny. Zavolejte instalační technika 

 

 

Error Code  
 

závada Možné příčiny 

ER 04  
 

Voda nad teplotou  

 Voda v sporáku dosáhla 
teploty 95 ° C 

 

Zkontrolujte, zda jsou kamna plná vody: 
Kontrola správného provozního tlaku (pouze u 
uzavřených systémů) 
Zkontrolujte, zda čerpadlo pracuje. 
Resetujte kamna stisknutím ručního vysokotlakého 
termostatu. Resetujte kamna stisknutím tlačítka on-
off (P2) na 3 sekundy, aby se chyba vymazala. 
Pokud chyba neodstraní, zavolejte instalačního 

technika 

ER 05  
 

Teplota výfuku  

 Teplota spalin překročila 

předem definovanou hodnotu. 

Pokud teplota spalin dosáhne této vysoké úrovně, 
je pravděpodobné, že výměník tepla je poškozen 
nebo nefunguje. 
Zkontrolujte, zda byla kamna naposledy 
servisována. 
Pokud byla kamna servisována před méně než 
1200 hodinami, zkontrolujte poškozenou cílovou 
desku. 
V obou případech volejte instalačního  technika 
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ER 07 
 

Žádný signál čidla  

 Snímač je přerušený. Volejte servisního technika 

ER 08 Regulace ventilátoru selhala  

 Ventilátor je poškozen. 
Ventilátor je zablokován. 

Volejte servisního technika 

ER 12  Zapalování se nezdařilo 
 

 

 Během cyklu zapalování 
kamna nezjistila plamen 
Zapalovač selhal 
NEBO pelety nehoří z jiného 
důvodu 

 Ujistěte se, že kamna jsou v chladu 
Otevřete protipožární dveře; vyjměte hořák a 
očistěte štětcem. Všimněte si, co najdete: (obvykle 
nespálené pelety, ale mohou to být také napálené 
škvarky). 
Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek pelet 
Zkontrolujte, zda nejsou pelety prašné. 
Pokud jsou pelety prašné, zásobník a šnek budou 
muset být vyčištěny. 
Zkontrolujte, zda zapalovač funguje. 
Pokud ne volejte servisního technika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 ELEKTRICKÁ SCHÉMA ZAPOJENÍ 
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