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Návod k obsluze 



 

 

 

 

Vážený zákazníku 
 

Děkujeme, že jste si koupili kotel  Czech Therm SOLARIS na tuhá paliva. Tento návod k obsluze vám pomůže bezpečně, 
správně a hospodárně instalovat a obsluhovat produkt. Před instalací a provozem výrobku si pečlivě přečtěte tuto 

příručku a uchovávejte ji po celou dobu provozu. Nedotýkejte se žádných částí výrobku, ani je nepoškozujte jinak, než 
jsou povoleny. Instalace, údržba a servis tohoto kotle vyžaduje odborné techniky. Pro instalaci kotle a správný výběr 

místnosti, instalace vodního okruhu, konstrukce komínů, tento návod a závazné předpisy musí být zváženy. 
Provádějte pravidelné údržbové a čisticí práce doporučené v systému vytápění. Podrobnosti naleznete v návodu k 

použití. Tímto způsobem nejen zajistíte provozní spolehlivost Vašeho topného systému, ale i jeho efektivní a 
nízkoemisní provoz 

Výkon vašeho kotle se bude lišit podle objemu zatížení paliva v horní komoře mezi 100% jmenovitého výkonu kotle a 
sníženou hodnotou, nebo váš topný systém může mít nižší požadavek, než kotle může dodávat. Z tohoto důvodu 
doporučujeme je nainstalována akumulační nádrž. Akumulační nádrž zajišťuje provozní spolehlivost spotřebiče a 

zlepšuje odezvu topení a úsporu energie, chrání kotel před kondenzací kvůli nižším vstupním / výstupním teplotám a 
tvorbě dřevěných plynů, čímž zajišťuje efektivní a nízkoemisní provoz vašeho kotle. Akumulační nádrže musí být 

provedeny třícestným ventilovým systémem mezi přívodními a odtokovými potrubími kotle, aby se stále udržovaly 
vyšší teploty na vstupu kotle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
1 ÚVOD A DODÁVKA 
 

 

Prohlášení výrobce o shodě (EC) 

Výrobce : "BOYSIS MAKINE TAAHHUT SANAYI VE TICARET AS", který se nachází na Şerifali Mahallesi Hüsrev 
Sokak č.2 Erişkenler Plaza Kat 3 34775 Ümraniye / İstanbul / Turecko (TR) 

 

Products : Svařovaný ocelový kotel pro teplou vodu, pracující se zplynovacím procesem 

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

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

EN 303/5 of 2012: Kotle vytápěcí na tuhá paliva, ručně a automaticky splachované, jmenovitý 
tepelný výkon do 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení 

SMĚRNICE 2015/1189/EC ze dne 28. dubna 2015; kterým se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/125 / ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotle na tuhá paliva 

SMĚRNICE 2006/95/EC 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 / EC ze dne 15. prosince 2004; o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se elektromagnetické kompatibility ao zrušení směrnice 89/336 / EHS 

Toto prohlášení se stává neplatným v případě, že výrobek byl podroben jakékoli změně bez předchozího 
upozornění výrobce. 

Podepsáno dne 03. Dubna 2017. 

BOYSIS A.S. 



 

 Czech Therm Solaris je svařovaný ocelový kotel určený pro účinné spalování dřeva pro použití v zařízeních na 
ohřev teplé vody. Proto nemůže být použita pro přímé dodávky sanitární vody.  

 Hlavní vlastnosti a výhody kotle  

Plně elektronické regulační funkce kotle: Ovládání je řízeno elektronickou deskou s užitečnými funkcemi. Pohon 
ventilátoru je poháněn podle požadované teploty výstupu kotle. Modulace otáček ventilátoru zajišťuje správné 
nastavení teploty výstupu kotle s vysokým komfortem. Čerpadla topného okruhu jsou provozována vždy při 
vyšších teplotách kotle, aby se minimalizovala kondenzační rychlost a chránily topné plochy kotle. Ovládací panel 
má dodatečný kontakt pro připojení prostorového termostatu. Kontrolní panel vypíná ventilátor a čerpadlo, když 
v zásobníku dřeva není palivo a varuje uživatele. Pokud teplota kotle překročí 110 oC, ústředna vypne ventilátor, 
čerpadlo topného okruhu zůstává v provozu, systém a bojler jsou chráněny a varování uživatele varuje před 
bzučákem. 

Do systému může být integrován zásobník teplé užitkové vody a čerpadlo může být poháněno původním 
ovládacím panelem kotle. Při otevření vratných dveří se sací ventilátor automaticky přepne na maximální 
rychlost pro lepší funkci odvodu spalin. 

  Dvouvrstvá ložná komora: Suchý vnitřní povrch ochranou štítů ve zplynovací komoře zlepšuje proces zplyňování 
a prodlužuje životnost kotle.      

 

  Výhody ventilátoru na výstupu kouře: Sací ventilátor odstraňuje problémy při spalování a udržuje spalovací 
komoru vždy v podtlaku. Pomáhá zajistit snadné ovládání primárního a sekundárního vzduchu, zvyšuje účinnost 
vody kotle.Tím snižuje spotřebu dřeva  pro spalovací proces.      
  

 Regulace primárního a sekundárního vzduchu: Ruční nastavení objemu primárního a sekundárního vzduchu 
pomáhá zlepšovat spalování a emise spalin. Primární a sekundární vzduchové klapky jsou pro každý model 
nastaveny pro optimální spalování.       

  Žáruvzdorný hořák odolný vysokým teplotám: speciální žárově hořlavý hořák s vysokým obsahem oxidu 
hlinitého s přídavnými látkami proti tepelnému namáhání a vlhkosti může pracovat až do 1600 ° C a zajišťuje 
dobrou směs dřevěného plynu se sekundárním vzduchem, zlepšuje spalování a emise   

          

Vysoká účinnost se zvýšeným topným povrchem: Další vodou chlazené povrchy po spalování, navržené jako 
vodorovný tříprvkový princip zvyšují přenos tepla, snižují teplotu výfuku, s průměrnou účinností vody 90%.  

Integrovaná chladicí smyčka pro ochranu před přehřátím: V koteli je integrována chladicí smyčka z měděné 
trubky. Připojení přívodu a odtoku této chladicí smyčky je umístěno nahoře v horní části kotle. Bezpečnostní 
ventil pro aktivaci topného systému při vysokých teplotách vody by měl být připojen pro správnou práci 
bezpečnostního systému. Ať už je hydraulický okruh otevřený odvzdušněný nebo pod tlakem, musí být pojistný 
ventil použit v rámci systému pro splnění předpisů souvisejících evropských norem pro tento výrobek, stejně jako 
bezpečnost celé topné instalace a samotného kotle. 

Solaris je dodáván v jednom balení na dřevěné paletě s ovládacím panelem, ventilátorem, návodem, čisticí kartáčem 
a ramenem pro třepání palivy a součástí dodávky vnějšího skříně před opuštěním továrny. 

 

 

 



 

 

1 Řídící jednotka  
2 Spínač dveří 
3 Kouřový odtok spalin 
4 Horní přikládací dvířka 
5 Palivová(zplynovací) komora 
6 Dvířka pro zapalování a číštění 
7 Klapka primárního vzduch 
8 Klapka sekundárího vzduchu 
9 Přední dveře popelníku 
10 Žáruvzdorná komora a hořák 
11 Rozdělovač primárního vzduchu 
12 Trubky výměníku tepla 
13 Ventilátor 
14 Odvod odkouření 
15 Snímač teploty spalin 
16 Čistící kryt -1 
17 Ochrané desky ve sploavcí komoře 
18 Čistící kryt -2 
19 Chladící smyčka pro pojitný ventil ¾” 
20 
21 
22 

Výstup (1 1/2") 
Návrat topné vody (1 1/2") 
Napouštěcí a vypouštěcí ventil ½” 

 
  

2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 



 

 
3.1 Základní bezpečnostní pokyny 
 
• Vždy dbejte na vlastní bezpečí při provozu kotle. 
• Nenechávejte obsluhovat  děti  a vstupovat do  kotelny a skladovacích prostor. 
• Dodržujte všechny pokyny týkající se provozu, údržby, servisu a čištění. 
• Topný systém smí být poprvé instalován a spuštěn pouze autorizovaným technikem. Profesionální instalace a     
spuštění jsou důležité pro bezpečný a hospodárný provoz. 
• Nikdy neprovádějte žádné změny topného systému  v kotli nebo systému spalin. 
• Nikdy nezavírejte nebo neodstraňujte pojistné ventily. 
3.2 Varovné značky 
 

Nebezpecí- nebezpečí otravy!!! 
• Ujistěte se, že je ke kotli  dostatečné  množství spalovacího vzduchu. 
• Otvory v přívodu spalovacího vzduchu nesmí být nikdy zcela nebo částečně uzavřeny. 
• Větrání, centrální vysavače, odtahové ventilátory, klimatizační systémy, dmychadla spalin, sušičky nebo 
podobná zařízení nesmí nikdy umožňovat odvádění vzduchu z kotelny a způsobit pokles tlaku. 
• Kotel musí být pevně připojen ke komínu pomocí trubky na kouřovod. 
• Pravidelně vyčistěte komín a trubku spalin. 
• Místnost kotelny musí být dostatečně zásobována vzduchem a větrána. 

 

NEBEZPEČÍ - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
• Před prováděním práce na kotli vypněte systém. 
• Toto  ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OZNAČENO! 
• Elektrická instalace tohoto kotle musí být dokončena v souladu s povinnými předpisy a pokyny týkajícími se 
pokynů uvedených v této příručce autorizovaným technikem. 

 

NEBEZPEČÍ - Nebezpečí výbuchu / požár 
• Nikdy nespalujte benzín, naftu ani jiné výbušné materiály v kotli nebo v komoře 
• Nikdy nepoužívejte tekutiny nebo chemikálie k vznícení dřeva 
• V kotelně neuchovávejte žádné hořlavé materiály. 
• Nezanechávejte v kotelně žádné mycí prostředky. 
• Vždy dbejte na to, aby byly všechny dveře kotle uzavřeny 
• Dřevo uložte v jiné místnosti nebo nechte minimální vzdálenost 80 cm od kotle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEBEZPEČÍ - Nebezpečí popálení 



 

Nebezpečí popálení: 
• Nedotýkejte se kouřovodu ani trubky spalin. 
• Nedotýkejte se povrchu předních dveří (s   
výjimkou otevíratelných dveří), zadních 
čisticích krytů a kouřovodu označených jako 
pracovní plochy kotle při topení, které jsou na 
pravé straně označeny červeným obdélníkem 
• Kotel neotvírejte ani nečistějte dovnitř, 
dokud se nechá vychladnout. 

  
 

UPOZORNĚNÍ - Ostré hrany 
• Nebezpečí poranění řezů v důsledku ostrých hran. 

• Při práci na kotli používejte rukavice. 

 

Oznámení 
• Škoda na majetku 

• Používete jen paliva určené pro daný spotřebič 
• Nepoužívejte vytápěcí systém, pokud dojde k jeho styku s vodou nebo jeho komponenty. 
• Pokud dojde k uniku  vody, nechte topný systém zkontrolovat u autorizovaných servisních techniků nebo 
schválených techniků a v případě potřeby nechte poškozené díly vyměnit. 

 
 
3.3 Co dělat v případě nouze 
 
Co dělat v případě požáru 
• Vypněte topný systém. 
• Zavolejte hasičskou jednotku 
• Používejte schválené hasicí přístroje. 
 
 
Co dělat, když  zakouření  místnosti. 
• Vypněte topný systém. 
• Zavřete dveře vedoucí do obytných prostor. 
• Vyvětrejte  kotelnu. 

 
 
 
3 UPOZORNĚNÍ NA SPRÁVNÉ SPLYNOVÁNÍ PALIVA 
 



 

Dřevo a zplyňování: Je velmi důležité, aby kotle na zplyňování dřeva pracovaly za určitých podmínek. Průměrná 
teplota kotle by měla činit přibližně 70 - 80 oC. Při nižších teplotách neprobíhá proces zplyňování správným 
způsobem. Výsledkem bude větší spotřeba paliva a nižší tepelné výkony, než je udáno u každého modelu. 
 
 
Vlhké dřevo a sušení dřeva v zásobníku dřeva (ložná komora nebo zplynová komora) je základní etapou procesu 
zplyňování. Dřevo nebude mít při nižší teplotě kotle dostatečnou teplotu pro tvorbu plynu dřeva a celý proces je 
nedostatečný. Hlavním zdrojem ohřevu v nakládací komoře je plynový plamen vznikající při zplyňování. Pokud tedy 
nedojde k hlavním podmínkám správného zplyňování, nebude dostatečná jak kvalita, tak i množství dřevěného 
plynu. 
 
 

Správné palivo: Při spalovacím kotli můžete spálit pouze dřevo, zejména tvrdé dřevo. Dřevo musí být suché. Je 
důležité pro spalování a závisí především na obsahu vlhkosti. Vlhkost  dřeva musí být mezi 12 - 20%. Vlhkost může 
být snadno měřena jednoduchým zařízením, které bylo zakoupeno komerčně. Pokud je vlhkost vyšší než 20%, musí 
se před použitím vysušit. 
 
 
Dřevo musí být rozděleno a jeho velikost musí být přizpůsobena tak, aby se vešla do ložné komory. Ploché  desky  a 
čtvercové desky nejsou vhodné pro spalování. Délka dřeva by měla být rovna volné délce ložné komory v nejlepším 
případě. Větší kulatiny musí být rozřezány na menší velikosti, aby se nejlépe hodily do ložné komory. Nejlepším 
způsobem je rozdělit kulatinu  před jejich přípravou na sušení. 
 
 
Vysoký obsah vlhkosti a spálené dřevo má negativní dopad na účinnost spalování kotle a má za následek vyšší 
spotřebu paliva. Výhřevnost palivového dřeva by měla být výhodně mezi 15 až 17 MJ / kg. 
 Navrhovaná paliva: 
 

Kapacita vytápění pro 1 kg 
Dřevo 

kcal MJ kWh 
Smrk 3900 16,2 4,5 
Borovice 3800 15,8 4,4 
Bříza 3750 15,5 4,3 
Dub 3600 15,1 4,2 
Buk 3450 14,4 4 
 

Provoz kotle v režimu plného zplyňování s optimalizovanou účinností 
• Maximální teplota kotle na vstupu a výstupu (průměr by měl být 70-80oC) 
• Plně naplnit palivovou komoru a provozovat kotle při deklarovaném maximálním výkonu. Kotel nesmí být 

trvale provozován s výstupními úrovněmi nižšími než 50% jeho jmenovitého výkonu. Ekologický provoz 
tohoto kotle při jmenovitém výkonu. 

• Používejte akumulační nádrž o správné velikosti pro tepelný výkon 
• Používejte potřebné prostředky pro zvýšení teploty vstupní vody do kotle v souladu s pokyny uvedenými 

dále v této příručce. 
• Pravidelně vyčistěte povrchy kotle proti nadměrné znečištění  , což bude mít negativní vliv na výkon kotle 
• Všechna výše uvedená opatření topného systému také minimalizují kondenzaci a povrchy kotlů, zejména 

uvnitř ložné komory, čímž chrání materiál kotle proti korozi a dosáhne delší životnosti. 

 
 
 
4 TECHNICKÉ 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 Instalace 
 



 

5.1   Manipulace s produktem 
 
Solaris je těžký výrobek a při přenášení kotle do místnosti, kde bude instalován, je třeba dbát na to. Celková 
hmotnost každého kotle je uvedena v části o technických údajích. Nosné zařízení produktu musí mít dostatečnou 
kapacitu pro podporu této hmotnosti. Aby se zabránilo poškození během přepravy, je třeba kotle pohybovat pomocí 
vysokozdvižného vozíku nebo transpalety. Použijte transportní   otvory  na dřevěných paletách. 
 
 

UPOZORNĚNÍ - Poškození zboží  
• Při vyjímání obalu kolem kotle nepoužívejte tvrdé a ostré předměty, aby nedošlo k poškození lakovaných 

plášťů. 

 
5.2 Výběr instalční místnosti kde bude kotel instalován. 
 
Kotel musí být instalován v samostatné kotelně, která je určena zejména pro vytápění. Kotelna by měla mít 
dostatečný objem pro instalaci, spalování a údržbu kotle. Pro spalování by měl být dostatek cirkulace čerstvého 
vzduchu, konstrukce komína musí zajistit dostatečný odvod spalin  pro příslušný typ kotle a musí splňovat stavební 
kritéria uvedená dále v této příručce a v povinných předpisech va daném státě. Váš kotel nesmí být nikdy instalován 
na volných prostranstvích nebo balkonech, na prostorech, kde jsou lidé, jako je kuchyň, obývací pokoj, koupelna, 
ložnice, v místech, kde jsou výbušné a hořlavé materiály. 
 
Kotelna  musí  mít vzduchové ventilační otvory  z venku, aby zajistili  čerstvý vzduch. Jeden vzduchový ventilační 
otvor musí být vybudován maximálně 40 cm pod úrovní stropu místnosti, druhý musí být proveden maximálně 50 cm 
nad podlahou. Tyto ventilační otvory musí  být vždy otevřené. Horní díra by měla mít velikost minimálně 40x40 cm, 
dolní díra by měla být nejméně 30x30 cm. Všechny hydraulické a elektrické okruhy musí být instalovány 
autorizovanými pracovníky v souladu s povinnými předpisy stanovenými právními daného státu. Hořlavá paliva musí  
být skladována  ve  vzdálenosti minimálně 800 mm od kotle. Doporučujeme, abyste udržovali suché palivo v jiné 
místnosti. Kotel by měl být instalován na betonovém podstavci z nehořlavého materiálu.  
Minimální rozměry betonového  podstavce pro dané kotle. 
 
 
Model SLS-18 SLS-25 SLS-32 SLS-40 SLS-50 
Výška soklu mm 50 
Šířka 
podstavce  

mm 550 600 700 

Hloubka 
podstavce 

mm 850 900 1100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Odstupy kolem kotle 
 
V okolí kotle je třeba dosáhnout alespoň následujících vzdáleností (v mm): 
 
 



 

 
 
 

5.4 Oběhové čerpadlo 
 
Doporučujeme vybudovat systém cirkulace vody s přídavným  čerpadlem. Další informace naleznete v schematických 
schématech, které jsou uvedeny dále v této příručce, pro nalezení správné polohy čerpadla v hydraulickém okruhu. 
Váš kotel automaticky zapíná a vypíná čerpadlo podle programu uloženého na jeho PCB. Proto musí být oběhové 
čerpadlo poháněno ústřednou. Zapojení k čerpadlu je dodáváno na zadní straně kotle. Čerpadlo se automaticky 
spustí, když teplota vody v kotli překročí nastavenou hodnotu čerpadla a automaticky se vypne, když teplota klesne 
pod tuto hodnotu. Tato funkce pomůže zabránit kondenzaci kotle v kouřovodu. 
 
 
5.5 Pravidla pro hydraulický okruh 
 
Kotel by měl být nejlépe instalován v tlakovém topném okruhu, který je doprovázen akumulační nádrží s přídavkem 
uzavřené expanzní nádrže s ohledem na následující schéma. 
 
 
Při instalaci kotle společně s akumulační nádrží s pomocným regulačním zařízením s integrovaným obtokovým 
řízením průtoku bude mít z instalace vytápěcího systému vyšší efektivitu provozu, vyšší komfort a lepší ochranu 
komponentů v  systému. Z tohoto důvodu doporučujeme instalaci s regulačními jednotkami, které lze nalézt na trhu 
(například Laddomat-21, Regulus Thermovar LK810). Pro správnou velikost regulační jednotky a akumulační nádrž 
podle vašeho kotle a celkové rozměry vyhřívaného prostoru se prosím obraťte na pokyny dodávané regulační 
jednotkou výrobce. 
 
Doporučujeme vyrovnávací nádrž zásobníku o kapacitě 50 až 70 litrů na kW výkonu kotle, pokud je systém založen 
čistě na dřevu a není kombinován s topným olejem nebo plynem. V žádném případě by tento objem neměl být nižší 
než 45 litrů na kW výkonu kotle. 



 

 
- U výše uvedeného schématu: 
Výstup cirkulačního čerpadla musí být připojen k čerpadlu na regulační jednotce a aktivační teplota čerpadla by měla 
být nastavena na minimální hodnotu na ovládacím panelu kotle 
Teplota výtoku kotle by měla být nastavena vždy na 80 až 90 oC pro napájení akumulační nádrže. 
Systémové čerpadlo mezi akumulační nádrží a radiátory by mělo být poháněno externě, a to s výhodou 
prostřednictvím pokojového termostatu, který si může zakoupit koncový uživatel. V případě potřeby nebo lepšího 
komfortu pro teplotu vody v systému je možné přidat ručně nastavený třícestný ventil do systému chladiva mezi 
přívodními a odvodními potrubími. 
Čerpadlo pro teplou užitkovou vodu je řízeno kotlem a termostat TUV je standardně dodáván. 
 
 
Pokud nelze instalovat regulační jednotku, lze pomocí akumulační nádrže dosáhnout následující schématu: 
- Mezi vstupní a výstupní potrubí kotle musí být přidán termostatický třícestný ventil, který odpovídá velikosti 

dodávky kotle, nastavené na 65 ° C. 
- Výstup cirkulačního čerpadla musí být připojen k čerpadlu na obtokovém potrubí a teplota aktivace čerpadla by 

měla být nastavena na minimální hodnotu na ovládacím panelu kotle 
- Teplota výtoku kotle by měla být nastavena vždy na 80 až 90 oC pro napájení akumulační nádrže. 



 

-  
 

UPOZORNĚNÍ - Bezpečnost topného okruhu 
• Namontujte pojistný ventil ½ "s maximálním pojistným  tlakem 3 bary. 
• Namontujte manometr, který má sledovat a kontrolovat tlak vody v systému. Pokud je voda studená, tlak 
systému by měl být nastaven na 1 - 1,5 baru. 

 
VAROVÁNÍ - Nebezpečí vzniku koroze 

• Váš kotel má silnou konstrukci proti korozi. Všechny kovové povrchy v celém topném okruhu by však měly 
být také  chráněny proti korozi jako potrubí a radiátory. Kyslík v topné vodě způsobí oxidaci  a následnou 
ztrátou materiálu na kovových površích na bázi železa. 

• Během prvního doplňování vody musí být kyslík zcela vyloučen ze systému. Oxidace obecně nebude 
problémem, pokud se při prvním přípravě vody zohlední všechna opatření. Oxidace bude probíhat kvůli 
přidání sladké vody do systému během provozu kotle. Nečistoty v systému způsobí, že kyslík bude 
absorbován uvnitř topné vody. Z tohoto důvodu musí být minimální tlak vody v tlakovém topném okruhu 
nad atmosférickým tlakem. Kromě toho by měla být úroveň tlaku pravidelně kontrolována. 

UPOZORNĚNÍ - Pro nové instalace 
• Systém by měl být dimenzován a navržen tak, aby se minimalizovalo přidávání sladké vody. Ujistěte se, že 

žádná část systému není vyrobena z materiálu propustného pro plyny. Původní systémová náplň a veškerá 
doplňovací voda musí být filtrována (pomocí syntetických nebo kovových síťových filtrů o filtraci nejméně 
50 mikronů), aby se zabránilo tvorbě a spouštění koroze způsobené kalu. Minimální tlak vody v topném 
okruhu musí být vždy udržován nad atmosférickým tlakem 

 
 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ - U nového kotle instalovaného na starém topném okruhu 



 

• Ve starých systémech, které byly dlouho používány, byl na všech kovových površích vytvořen ochranný 
povlak (černý magnetit). Tento povlak chrání systém proti další korozi. Při instalaci nového kotle v takovém 
starém systému se nové části s čistými kovovými povrchy, zejména povrchy kotle, nevyhnutelně stanou obětní 
anodou pro celý systém vytápění, jinými slovy, přicházejí na první místo, kde začíná koroze. Z tohoto důvodu 
je třeba k těm, které jsou uvedeny výše, doplnit opatření pro nový kotel ve starém systému: 
• Starý systém musí být plně vymyt od všech nečistiti  a částic obsažených na povrchu. 
• Oddělovač vzduchu s ručním odvzdušňovačem by měl být instalován na nejvyšší úrovni okruhu. 
Pokud má starý systém otevřenou expanzní nádrž, měl by být přeměněn na tlakový systém se všemi 
nezbytnými bezpečnostními opatřeními. 

 

 
5.6 Bezpečnost proti přehřátí 
 
Kotel má integrovanou chladící smyčku vyrobenou z 
mědi proti přehřátí. Během montáže kotle musí být k 
bezpečnostnímu okruhu kotle i celého ohřívacího 
systému použity přípojky 3/4 "od chladicí smyčky v 
horní části kotle. Bezpečnostní ventil musí být 
zakoupen samostatně a instalován podle níže 
uvedených schémat: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pokud teplota kotlové vody přesáhne 95 ° C, termostat 
pojistného ventilu nechá studenou sanitární vodu 
protékat serpantinem bezpečnostní chladicí smyčky. 
Separátní voda  cirkulující uvnitř ochlazuje vodní teplotu 
kotle. Když teplota kotle klesne pod bezpečný stupeň, 
pojistný ventil uzavře studenou cirkulaci sanitární vody a 
kotel se vrátí do normálního provozu. Ventily na 
sanitárních přípojkách bezpečnostního výměníku tepla 
musí být vždy otevřené. Studená voda nesmí být nikdy 
dodávána přímo do vstupu kotle, aby se vyřešily 
problémy s přehřátím, protože to způsobí vážné 
poškození tělesa kotle. V příladě  chybného zapojení   je 
následkem zánik  záruky  kotle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oznámení 
• Tlak studené vody pro bezpečnostní výměník tepla musí být před přívodem pojistného ventilu snížen na 

2 bary. 



   
 
5.7 Připojení komínu 
 

Kotel musí být připojen k jednotlivému 
komínu, který zajistí minimální požadovaný 
návrh. Odkouření  kouřovodu mezi kotlem  a 
komínem by měl být izolován pomocí 
materiálu ze skelné vaty. Spalinový kouřovod  
a komín musí být vyrobeny z oceli nebo 
ekvivalentního materiálu, který lze použít při 
teplotách okolo 400 ° C. Všechna zapojení na 
odtahovém systému musí být uzavřena, aby 
bylo dosaženo dobrého spalování a účinnosti. 
Spalinový kanál musí být připojen k komínu 
nejkratším způsobem a v souladu s rozměry 
uvedenými v následujícím schématu. 
Horizontální spoje a zařízení, které zvyšují 
tlakovou ztrátu, jako jsou kolena , by se mělo  
vyhnout. 

 
Vertikální jediné ocelové potrubí nesmí  být používáno jako komín. Komín musí být vyroben z jednoho vnitřního a 
jednoho vnějšího povrchu. Vnější povrch může být vyroben z oceli nebo cihel. Prostor mezi vnitřním a vnějším 
povrchem komína musí být izolován, aby se zabránilo kondenzaci spalin. 
 
 
Na nejnižší úrovni komína musí být čistící kryt, který je vyroben z oceli a uzavřen 
pro případ úniku. Délka kouřovodu mezi kotlem a komínem by neměla překročit ¼ výšky komína. Velikost kouřovodu 
a komína nesmí být menší než velikost odtokového spoje kotle. Pro celkovou výšku a minimální vnitřní průměr 
komína je třeba uvést následující schéma, pokud jde o výstupní výkon kotle, pokud je v závazných předpisech 
stanoveno jinak. 



 

 
 
5.8 Elektrická instalace a elektroinstalace musí být  kompletní 
 

Kotel je napájen 230 V. Regulátor musí být používán v instalacích, kde je napájecí zdroj nižší než 205 V nebo vyšší než 
230 V. Kontrolní panel by měl být připojen k zástrčce s efektivním uzemněním, který není umístěn daleko více než 50 
cm. do kotle s jističem, který má mezi kontakty nejméně 3 mm mezery. Z tohoto důvodu, je-li požadována nová 
elektrická instalace, musí být použity 3x1,5 TTR kabely. 
 

VAROVÁNÍ 
Všechny elektrické instalace musí být prováděny autorizovanými osobami v souladu s povinnými předpisy a 
kodexem. Jediný kvalifikovaný personál může otevřít ovládací panel na kotli. Jakékoli zásah do  kabeláže v 
ovládacím panelu způsobí neplatnost záruky. 

 
Postupujte podle pokynů pro dokončení montáže příslušenství kotle dodaného spolu s kotlem: 
Odstraňte horní plášť kotle z původního místa. Před upevněním ovládacího panelu na horní plášť nejprve 
nakreslete všechny dráty a senzorový kabel panelu přes otvory na horním panelu. Ovládací panel upevněte k 
plášti pomocí čtyř kusů šroubů M5 dodaných s kotlem.  

    

 



 

Připevněte bezpečnostní termostat k hornímu panelu a zasuňte jeho tlačítko pro resetování příslušným otvorem 
na horním krytu umístěném za ovládacím panelem. Zajistěte termostat pomocí jeho originální podložky a 
plastového krytu, jak je znázorněno na následujících obrázcích. 

 

Připojte oba konce kabelu bezpečnostního termostatu z ovládacího panelu na svorky bezpečnostního 
termostatu, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Připojte snímací čidlo  bezpečnostního termostatu na 
vývodku teplé vody kotle, upevněte čidlo pomocí pružin dodaných spolu s přídavným blokem. Připojte snímač 
termostatu kotle NTC (z ovládacího panelu) do ampulky na horní straně tělesa kotle před ohřívačem vody. 

 

UPOZORNĚNÍ - ZAPOJENÍ  
Upozornění na indikaci zapojení: Každá kabeláž z ovládacího panelu je indikována příslušným příslušenstvím. 
Ujistěte se, že máte správné připojení pro správnou položku 

   
  
 Napájení To MAINS 
 Ventilátor To CHIMNEY FAN 
 Čerpadlo To PUMP 
Havarijní 
termostat 

SAFETY LIMIT 
THERMOSTAT 

Pokojový  
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ROOM 
THERMOSTAT 

TUV 
čerpadlo 

DHW PUMP 

Spalin čidlo FLUE GAS 
Dveřní spin. DOOR SWITCH 
   



 

    

Na zadní straně kotle jsou levý a pravý kabelový kanál s otvory. Tyto kabelové kanály zajišťují snadné propojení 
kabelů s připojovacími body. Vkládejte  vodiče z ovládacího panelu do kabelů přes kabelové kanály, použijte 
kabelové spony a upevněte kabel a spony na krytu kabelového kanálu. Poté nasadíte kryty na pouzdro, jak je 
znázorněno na následujících obrázcích. Pokud se používá nádrž na pitnou vodu, připojte k zásobníku TUV snímač 
"TUV NTC" (povolte funkci TUV na ovládacím panelu - viz následující kapitola)   Připojte kabeláž z ovládacího panelu 
k ventilátoru, jehož konec je připojen k zásuvce. Připojte tuto zásuvku k jinému krytu kabelových kanálů, jak je vidět 
na následujícím obrázku. Vezměte kabely z ventilátoru se zásuvkou na konec a připojte tuto zásuvku k zásuvce, která 
je připevněna k krytu kabelového kanálu. Při práci s čidlem termostatu kouřovodu namontujte gumový těsnicí 
kroužek na kryt kabelového kanálu a předtím, než upevníte kryt kabelu k bočnímu panelu kotle, projděte kabelem 
senzoru tímto gumovým těsněním. 

 

      

 

Proveďte elektrické spínání dveřního spínače podle níže uvedeného schématu. Ujistěte se, že je spínač pevně 
uchycen a že vzdálenost mezi dveřmi a pákou válečku spínače je dostatečná k tomu, aby se tlačilo nahoru. 
Zkontrolujte je otevřením a zavřením dveří. 



 

 

 

Umístěte a zajistěte horní panely na jejich původních místech mezi bočními panely. 

5.9. Montáž sacího ventilátoru 

Připevněte ochranný štít ventilátoru + ventilátoru na kouř, jak je znázorněno na pravé straně obrázku. Mezi 
ochranným štítem ventilátoru a kouřovodem nejprve umístěte těsnění dodané s obalem kotle. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Během montáže ventilátoru můžete zvolit směr odvodu spalin, jak je vidět na následujících obrázcích. Výchozí 
připojení pro výfukový ventilátor ventilátoru je vertikální, jak je znázorněno na obrázku vlevo. Je však také možné 
provést vodorovné připojení vývodu kouřovodu: 



 

 

 

 

5.10. Instalace snímače teploty spalin 

Termočlánek používaný v kotli je "K typ". 

Odpojte snímač spalin z otvoru na bočním panelu (jak je vysvětleno výše). Vyjměte kapesní nádobku na snímači 
spalin a zasuňte je do skříně na rolovacím panelu ventilátoru 

  

Otáčením matice na pružné části čidla  senzoru odstraňte matici od hlavy snímače. Vzdálenost by měla být nejméně 
80 mm. Potom přemístěte snímač do kapsové jímky, stisknutím a zašroubováním matice zajistěte obě. Ujistěte se, že 
je snímač namontován penvně. 

  

UPOZORNĚNÍ - Poloha spínače dveří 



 

 

 

6 Uvedení do provozu 
 
6.1 Před prvním zátopem 
 

 Před prvním uvedením kotle do provozu musí být hydraulický okruh připraven k provozu. Pro plnění 
tlakového okruhu přivádějte čerstvou vodu z hlavního napájecího potrubí buď pomocí přípojky plnicího  
kohoutku na zadní straně kotle, nebo napájecího potrubí zkonstruovaného v okruhu. Pro odvzdušnění 
vzduchu obsaženého v systému používejte vzduchové ventily na hydraulickém okruhu, na radiátorech a 
rovněž ventil pro odvzdušnění  na výstupu horké vody kotle. Při plnění systému musí být všechny ventily a 
příslušenství na potrubích zkontrolovány. Před každým zátopem  se ujistěte; 

 
  Kotel a okruh jsou naplněny vodou a hydraulický tlak je v požadovaném rozsahu. 
• Všechny ventily v systému  jsou v otevřené poloze. 
 V komíně je dostatek tahu. 
• Před přívodem ovládacího panelu je elektřina. Panel je v režimu STAND-BY. 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Zapálení 
 

Před zapálením zapněte ovládací panel stisknutím tlačítka 
ON / OFF na nejméně 3 sekundy a nastavte ventilátor 3. 
nebo 4. úroveň. Když je ovládací panel zapnutý, ventilátor 
nebude fungovat, ale jsou aktivní všechny bezpečnostní 
funkce. V ručním režimu můžete ovládat ventilátor 
stisknutím tlačítka FAN MANUÁL. 
 

Otevřete dveře (horní). Projděte horní dvířka a položte na hořák 
malé rozměry dřeva tak, že necháte otevřenou trysku hořáku, jak je 
znázorněno na obrázku. Pak na ně položte nějaký karton(papíry  pro 
zapálení). Po kartonáži opět položte nějaké drobné dřeviny. Potom 
vyplňte zbytek nakládací komory palivovým dřívím až o 5 cm níže od 

horní části kotle, jak je znázorněno na 
obrázku, a zavřete horní dvířka. 
 

Otevřete dveře zapalování 
(střední dveře) a zapalte 
papír(kartony). Dvířka zapalování 
nechte otevřena asi 5 - 10 minut, 
aby byl zajištěn silný oheň. 

Vzduchové klapky pro vstupy 
primárního a sekundárního 
vzduchu jsou za předním 



 

středním panelem a jsou z výroby nastaveny na výchozí 
různé úrovně pro všechny modely, aby zajistily efektivní a 
čistý spalovací proces. 

Stiskněte tlačítko "AUTO" pro modulovaný provoz nebo 
nechte kotlík v režimu "MANUAL" v požadovaném stupni 
ventilátoru. 

 

 

 

 

 

6.3. Funkce dveřního spínače 

 

 



 

Při otevření přikádacích  dveří se ventilátor začne pohybovat v maximální rychlosti. Na LCD displeji začne blikat 
značka "DR OPN". Ventilátor lze zapnout a vypnout stisknutím tlačítka "MANUAL", když jsou dveře otevřené. 

6.4. Re-fuelling 

Otevřete střední dveře a zkontrolujte palivo v kotli. Pokud palivo v kotli spálilo, otevřete nakládací dvířka a naplňte 
kotel s palivovým dřívím a zavřete dveře. 

Upozornění 
Při doplňování paliva neotvírejte úplně dvířka. 
Nejdříve nechte dveře trochu otevřít po dobu 3-4 
sekund, abyste aktivovali dveřní spínač a nechte 
nahromaděný kouřový plyn vyvětrat z  kotele do 
obtokového průchodu. Dveře otevřete úplně až 
později.  
 
Nikdy neotevírejte spodní dveře při provozu kotle.
  
Důležité je věnovat pozornost jak hloubce komory 
pro naplnění paliva, tak tloušťce horní dvířek 
žáruvzdorné při naplňování komory. Pokud nejsou 
velikosti dřevěných dříví přizpůsobeny výše 
uvedeným prvkům, může být obtížné zavřít a zajistit 
vkládací dveře. Ujistěte se, že zavírací dveře zavřete 
bez použití přídavné síly. V opačném případě by 
mohlo dojít k poškození dveří.  
  
Při doplňování palivové komory vždy používejte 
správnou velikost dřeva. Doporučená velikost paliva 

naleznete v části o technických údajích. Při nakládání 
umístěte dřevěné kulatiny vždy v souladu s hloubkou 
komory  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 6.5 Uživatelské rozhraní ovládacího panelu 
    
Ovládací panel má následující funkce:     
1) Display:    

a) Skutečná teplota kotle   
b) Nastavenou teplotu kotle   
c) Režim a rychlost ventilátoru   
d) Stav  čerpadla 
e) Stav čerpadla TUV   
f) Upozornění a poruchy  
g)  Nastavte parametry v podnabídkách 

 
  

2)  Umožňuje nastavit následující parametry v režimu "MENU":   
a) Nastavená teplota kotle (mezi 60 a 90 oC s 2 oC intervaly)  



 

b) Rychlost ventilátoru v manuálním režimu  
c) Zapnutí / vypnutí spínače oběhového  čerpadla (je-li třeba)  
d) Pracovní parametr pro provoz  ventilátoru (v případě potřeby) 
e) nastavená teplota TUV (mezi 35 až 70 ° C s 5C intervaly)  

  
3) Ovládací prvky:    

a) Teplota kotle podle nastavené hodnoty  
b) Automatické ovládání čerpadla CH  
c) Modulace otáček ventilátoru pro optimální účinnost (v režimu "FAN AUTO")  
d) Volba prostorového termostatu 
e) Automatické ovládání čerpadla TUV 
f) Spínač dveří 
 
 

  

4) Bezpečnostní prvky:    
a) Pokud teplota kotle z jakéhokoli důvodu dosáhne až 100 ° C, ventilátor se vypne, čerpadlo CH je udržováno v 

provozu. Panel varuje uživatele zvukovým signálem. Pokud teplota kotle opět klesne pod 95 ° C, vypnou se 
alarmy bzučáku, kotel se přepne zpět do normálního provozu.  

b) Externí bezpečnostní termostat pro dodatečnou bezpečnost, který je aktivován, pokud teplota kotle je vyšší 
než 110 ° C. Tento termostat má ruční reset podle evropských předpisů. 

c) Pojistka pro vysokou proudovou ochranu, se vypne  na vnějším panelu na ovládacím panelu. 
d) Pokud teplota spalin překročí max. nastavenou teplotu plynu zastaví ventilátor. 
e) Všechna nastavení jsou uložena v paměti elektronické desky i v případě přerušení elektrické energie 

  

5) Funkce úspory energie:   
a) Oběhové  čerpadlo je vypnuto pod teplotou kotle 60 ° C. Tímto způsobem bude chráněna i proti 

nadměrnému kondenzátu kotle  (tento parametr lze znovu nastavit)  
b) Modulace rychlosti ventilátoru s ohledem na požadovanou teplotu kotle šetří energii a palivo. 
c) Ventilátor se vypne, když v palivové komoře není palivo 

 
 

6.6 Pohotovostní režim 
Pokud je síť připojena, má ovládací panel následující zobrazení v režimu STAND-BY. Indikátor zapnutí / vypnutí kotle 
je zapnutý, ale na displeji se nezobrazuje žádné číslo 
 

 

6.7. Pracoví mód 

Při vkládání dřevěných polen a  zatápení  můžete ovládací panel ponechat v režimu STAND-BY. Pokud máte 
nepřetržitý plamen, přepněte ovládací panel stisknutím tlačítka ON / OFF. 

Nastavení režimu ventilátoru 



 

Rychlost ventilátoru můžete nastavit ručně v krocích, nebo můžete ponechat ventilátor v režimu "AUTO", v takovém 
případě je rychlost ventilátoru modulována elektronickou deskou podle nastavení kotle a skutečné teploty. Pokud je 
ovládací panel zapnutý, ventilátor automaticky pracuje v posledním režimu vlevo. Stisknutím tlačítek FAN CONTROL 
"manual" nebo "auto" můžete zvolit, v jakém režimu bude ventilátor pracovat. 

 

• Ventilátor v ručním režimu: Po stisknutí tohoto tlačítka bude ventilátor plynule pracovat se zvolenou 
konstantní rychlostí: 

• Pokud je stisknuto jednou: ventilátor bude zapnutý a rychlost bude ve 3. stupni    

• Dvakrát:   4 stupen     

• Třikrát :   5 stupeň  (maximální otáčky)     

• Čtyřikrát:  Ventilátor nude znovu vypnut 

     

Ventilátor v automatickém režimu: Po stisku tohoto tlačítka se zruší jiný režim a ventilátor začne pracovat v 
modulovaném režimu s ohledem na teplotu výstupu kotle pomocí písemného softwaru.  

6.8. Nastavení teploty vody z kotle        

You can set desired boiler outlet watertemperature as follows: 

• Stiskněte jednou tlačítko MENU 
• Bliká ikona ukazující parametr nastavení 
• Pomocí tlačítek na pravé nebo levé straně tlačítka MENU můžete zvýšit nebo snížit požadovanou 

teplotu výstupní vody 

 
 

 

Oznámení 
Krátké nastavení pro nastavení termostatu: 
Prostřednictvím tlačítek (+) nebo (-) můžete nastavit požadovanou vodu z kotle 
teplotu bez vstupu do menu. 
Teplotu výstupní vody kotle lze nastavit mezi 60 ° C a 90 ° C s 2 °C intervaly. 

  
 

 



 

6.9. Nastavení teploty aktivace čerpadla      

Čerpadlo se spustí, když teplota výstupu kotle dosáhne 60 ° C a zastaví se přímo pod touto teplotou. Doporučujeme 
toto nastavení změnit. V případě potřeby lze toto nastavení znovu nastavit mezi 50 a 75 °C v intervalech 5 °C.  

Chcete-li změnit toto nastavení:     

• Stiskněte tlačítko MENU třikrát   
• Bliká ikona ukazující parametr nastavení   

• Můžete zvýšit nebo snížit požadovanou teplotu aktivace čerpadla stisknutím tlačítek na pravé nebo levé 
straně tlačítka MENU  

  

6.10 Funkce automatického vypnutí ventilátoru (bezpečnostní doba překročení ventilátoru)   
  

Po zapnutí napájení stisknutím tlačítka ON / OFF na ovládacím panelu se ventilátor nezačne bez ohledu na to, jaká je 
teplota topné vody. Ventilátor se spouští pouze tehdy, když ho aktivujete stisknutím tlačítka AUTO FAN nebo tlačítka 
MANUAL FAN a kontrolka ventilátoru se rozsvítí. Pokud byste chtěli zastavit ventilátor, měli byste stisknout tlačítko 
RUČNÍ FAN, dokud nezmizí logo ventilátoru a pruhy rychlosti nebo panel nevypnete.   

Pokud teplota výstupu kotle klesne pod 60 ° C, elektronická deska udržuje provozní ventilátor tak dlouho, dokud 
neuplyne předem nastavená bezpečnostní doba. Pokud teplota kotle během této doby bezpečnosti opět nepřesáhne 
60 ° C, ovládací panel předpokládá, že v ložné komoře není palivo a ventilátor bude vypnut.   

Po této době bezpečnosti, pokud je teplota z kotle z jakéhokoli důvodu opět vyšší než 60 ° C, zůstane ventilátor 
zapnutý. Tato doba předběžné bezpečnosti je nastavena na 45 minut v továrně a nemůže být změněna uživatelem.

      

Upozorění 
Pokud teplota kotle během této doby bezpečnosti opět nepřesáhne 60 ° C, ovládací panel předpokládá, že palivo je 
spotřebováno v ložné komoře. Ovládací panel upozorní uživatele na indikátor "NO FUEL" na displeji LCD. Zde byste 

měli v tomto případě resetovat ovládací panel stisknutím tlačítka ON / OFF. 

  
Na PCB je uložen druhý řídicí algoritmus, aby se ujistil, zda je palivo zcela spotřebováno nebo ne. Podle této kontroly, 
pokud teplota výstupu kotle klesne o 20 ° C pod požadovanou výstupní teplotu nastavenou uživatelem se stejnou 
bezpečnou dobou překročení (tj. 45 minut), je ventilátor vypnutý. Tato řídící funkce byla přidána do paměti PCB, za 
předpokladu, že kotel je vždy nastaven na vysoké výstupní teploty v důsledku principu fungování zplyňovacího kotle.
  



 

Uveďený  příklad této řídicí funkce; řekněme, že výstupní teplota je nastavena na 90 ° C. 
• Když stisknete tlačítko ON / OFF ventilátoru, zapne se ventilátor.   
• Čerpadlo se spouští, když teplota kotle přesáhne 60 ° C.    
• Když teplota kotle klesne pod 60 ° C, začíná počítat bezpečný čas přeběhu (45 min). 
• Po uplynutí bezpečné doby přeběhu, pokud není teplota kotle vyšší než 60 ° C, se kotel domnívá, že palivo je 

plně spotřebováno, ventilátor a čerpadlo se automaticky vypnou. 
• V případě bezpečného přetečení, pokud je teplota kotle vyšší než 60 ° C, bude probíhat druhá kontrolní 

funkce. Jako dt = 20 °C, pokud není teplota kotle vyšší než 70 °C (90-20 = 70 OC), kotel si myslí, že palivo je 
plně spotřebováno, ventilátor a čerpadlo se automaticky vypnou.    

Tento dt teplotní rozdíl lze znovu nastavit pomocí funkcí menu nebo tuto druhou ovládací funkci lze deaktivovat, 
pokud není zapotřebí. Chcete-li znovu nastavit teplotní rozdíl dt:   

• Stiskněte dvakrát tlačítko MENU   
• Bliká ikona ukazující parametr nastavení   

Můžete zrušit parametr dT, zvýšit nebo snížit teplotu dT stisknutím tlačítek na pravé nebo levé straně tlačítka 
MENU 

 
Zobrazení zobrazení    Význam  

0 Funkce dt je vypnuta (žádná funkce druhého ovládání pro funkci vypnutí ventilátoru) 

5...30   dt je nastaveno mezi 5 až 30 OC uživatelem   

Upozorění 
     Tovární nastavení je 20 C pro parametr dT. 

 
Pokud znovu stisknete tlačítko MENU, skutečné nastavení skončí a nabídka se vrátí na 

další podnabídku nastavených parametrů. Ovládací panel opustí režim MENU, pokud počkáte  
bez stisknutí libovolného tlačítka a vrátí se k normálnímu provozu 

  

6.11. Nastavení teploty teplé užitkové vody (TUV)  

1. Stiskněte tlačítko MENU čtyřikrát 

2. Ikona ukazující parametr nastavení bliká 

3. Můžete zvýšit nebo snížit požadovanou teplotu 

stisknutím tlačítek na pravé nebo levé straně tlačítka MENU 

4. Nastavení teplioyt rozsah 35-70°C. 

5. Výchozí nastavení je "0". 

6. Pokud je vybráno "0", funkce TUV je vypnutá. 



 

7. Je-li vybrána hodnota mezi 35-70, je zapnuta funkce TUV. 

 

 

Upozornění 
 čerpadlo TUV má přednost před čerpadlem CH. Když čerpadlo TUV běží, čerpadlo CH zastaví cirkulaci. 
 Pokud znovu stisknete tlačítko MENU, skutečné nastavení skončí a nabídka se vrátí do další podnabídky 

nastaveného parametru. Ovládací panel opouští režim MENU, pokud počkáte 10 vteřin bez stisknutí 
jakéhokoli tlačítka a vrátíte se do normálního režimu 

 Čerpadlo TUV se rozběhne, když teplota kotle přesáhne 60 ° C. 
 

6.12. Výběr režimu léto / zima    

1. Stiskněte tlačítko MENU pětkrát     

2. Zobrazí se obrazovka níže. Výběr můžete provést pomocí tlačítek (-) a (+). 

3. Výchozí hodnota je "00", zimní režim. 

Zimní režim: 
* Kotel pracuje na nastavené nastavené teplotě kotle. 
* Čerpadlo pro centrální vytápění (CH) je povoleno
  
* Pokud je vybrána položka "dH1", je zapnuto 
čerpadlo TUV. 
  
Letní režim:  
* Čerpadlo centrálního vytápění (CH) je vypnuté
  
* Čerpadlo TUV pracuje na nastavené nastavené 
teplotě TUV, pokud je vybráno "dH1 
* Pokud je zvoleno "dH0", čerpadlo TUV nebude 
pracovat ani v letním režimu. 
 

 
 
 

 

 

 



 

6.13. Funkce snímače teploty spalin 

Když skutečná teplota spalin překročí požadovanou teplotu spalin, regulátor začne snižovat otáčky ventilátoru, čímž 
sníží teplotu plynu. Naopak, když teplota plynu klesne pod požadovanou hodnotu, regulátor zvyšuje otáčky 
ventilátoru. Ventilátor moduluje v závislosti na teplotě spalin, aby udržoval teplotu plynu mezi limity. Pokud teplota 
spalin překročí nastavenou hodnotu maxmum, ventilátor přestane běžet, aby chránil motor a komín před přehřátím, 
i když teplota kotlové vody nedosahuje nastavené hodnoty. V takovém případě se nezobrazí žádný alarm. Když 
teplota spalin klesne pod maximální hodnotu, kotel se přepne zpět do normálního provozu. 

6.14 Bezpečnostní vypnutí  

Pokud teplota kotle z jakéhokoli důvodu dosáhne až 100 ° C, ventilátor se vypne, čerpadlo CH je udržováno v 
provozu. Panel upozorňuje uživatele na ikonu vysoké teploty na LCD displeji jako zvukový buzzer. Pokud teplota kotle 
opět klesne pod 95 ° C, vypnou se alarmy bzučáku, kotel se přepne zpět do normálního provozu.   

Pokud teplota kotle dosáhne 110 OC, znamená to, že na desce 
PCB nebo čidel ústředny je problém. V tomto případě přídavný 
bezpečnostní termostat zastaví provoz kotle pro externí 
bezpečnost. Senzorové čidlo  bezpečnostního termostatu je 
připojena na výstupní trubku kotle teplé vody pod horním 
panelem kotle a její resetovací tlačítko je umístěno na horním 
panelu pod plastovým  uzávěrem. Pokud je teplota kotle vyšší 
než 110 ° C, ventilátor je vypnutý, ale čerpadlo je udržováno v 
poloze ON, aby se systém chránil před velmi vysokými 
teplotami. Na displeji LCD se objeví kód poruchy E1. V takovém 
případě doporučujeme zavolat servisního tehcnika , aby 
zkontroloval ovládací panel a jeho přidružené zařízení. 
Bezpečnostní termostat má ruční reset a proto musí být po 
vyřešení problému ručně vynulován. Potom se ovládací panel 
resetuje jedním stisknutím tlačítka ON / OFF. 

 

6.15 Vypnutí kotle   

Control panel is turned off by pressing ON/OFF button (press and hold the button at least 3 seconds), boiler 
starts waiting in STAND-BY position. 

Upozornění 
Chcete-li zastavit hoření, nastavte knoflíky pro nastavení primárního a sekundárního vzduchu na "0" 

Nikdy nevypínejte ovládací panel v případě hoření ve spalovací komoře. 
Po každé době spalování, před naplněním spalovací komory a zapalování, ovládací prvek 

panel musí být resetován stisknutím tlačítka ON / OFF. 
  
6.16 Kódy a indikátory poruch  

code E1:   Vysoká teplota vody, bezpečnostní termostat 
zastavil kotel 
code E2:   Selhání snímače NTC  
code E3:   Selhání snímače teploty spalin 

        Varování při vysoké teplotě 

     Upozornění na  žádné palivo 

 

 



 

      Požadovaná služba 

 

 

6.17. Pokojový termostat 

Prostorový termostat můžete nainstalovat mezi 
zkratované kontakty kontaktu pokojového termostatu 
mimo ovládací panel. Pokud nepoužíváte pokojový 
termostat, nechte ten  klemu zapojenou. Po dosažení 
požadované pokojové teploty: 

* entilátor a čerpadlo jsou vypnuté 

* Mezitím, pokud teplota kotle přesáhne 80 °C, 
čerpadlo se spustí a bude v provozu, dokud teplota 
kotle opět nedosáhne 70 oC 

 

 

 

6.18. Nastavení primárního a sekundárního vzduchu 

Vzduchové klapky pro přívod primárního a sekundárního vzduchu jsou za předním středním panelem. Nastavení 
primárního a sekundárního vzduchu jsou nastaveny na přístroji pro optimální výkon každého modelu, aby zajistil 
efektivní a čistý spalovací proces. Proto nedoporučujeme žádnou změnu v těchto nastaveních. 

 

6.19. Funkce komínového testu (pouze pro servisní účely) 

Jedná se o funkci měření emisí komína. Tato funkce se aktivuje současným stisknutím tlačítek "auto" a "manual" po 
dobu nejméně 3 sekund. Systém pracuje po dobu 30 minut s jmenovitým zatížením a poté se vrátí zpět do 
normálního provozu. Během provozu blikají obě LED diody "auto" a "manuální". Na LCD displeji se zobrazí aktuální 
teplota kotle a signalizace "CHS". Pro ukončení této funkce stiskněte tlačítko "Reset". Aktivační teplota čerpadla pro 
tuto funkci je 60 ° C. 



 

 

 
7 INFORMACE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI 
 
7.1 Kontrola látek nebezpečných pro zdraví uživatelů       
Pro typ materiálu a pro použití ve vašem kotli viz následující graf      
      
  Barvy:      
  Černý základní nátěr pro všeobecné použití                                    NENÍ APLIKOVANÝ   
  Černá barva s vysokou teplotou      Těleso kotle  
  Práškové lakování      Všechna opláštění  
  IZOLACE A TĚSNĚNÍ     
  Izolační deska z minerální vlny     NENÍ POUŽITO  
  Izolační deska z vlnité vlny     Těleso kotle 
  Lano a páska z keramického vlákna    Přední dveře  
          Hořák 
  Deska z keramických vláken     Přední dveře 
  CFC bez pěnového polyuretanu     NENÍ POUŽITO 
  Vysokopevnostní žáruvzdorný materiál s vysokým obsahem hliníku    
          Hořák 
          Popelník  
  Azbestový materiál      NENÍ POUŽITO  
  LEPIDLA    
  Vysokoteplotní lepidlo      Přední dveře  
          Kouřovod 
          Hořák 
  Požární cement       NENÍ POUŽITO  
  Plynová spojovací směs      NENÍ POUŽITO   
        
Technické specifikační listy jsou na vyžádání od výrobce k dispozici pro tyto materiály, avšak musí být dodrženy 
následující postupy manipulace s materiálem a první pomoci. 
    
7.2 Barvy, tmely, keramické vláknité desky    
• Tyto materiály obsahují organická rozpouštědla a měly by být používány v dobře větraném prostoru mimo 

otevřený plamen. Zabraňte styku s pokožkou, očima, vdechováním nebo spolknutím. Používejte ochranný krém 
nebo rukavice k ochraně pokožky a brýlí, které chrání oči před náhodným kontaktem.    

• Malé množství může být odstraněno z oděvu nebo pokožky s vlastním odstraňovačem nátěrů nebo ručním 
čisticím průvodem. Při vdechování odstraňte postiženého na čerstvý vzduch, pokud požíváte čisté ústa a pijete 



 

pitnou vodu, ale neindukujte pokožku. Při zasažení očí vyplachujte oči čistou vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

     
7.3 Ostré hrany    
• Při manipulaci s plechovými deskami, které nemají bezpečné nebo sklopené hrany, je třeba dbát opratrnosti a 

používat ochrané prostředky  
 
  

7.4 Zvedání tělesa kotle   
• Při zvedání tělesa kotle je třeba dbát na to, aby mohly vážit až několik set kilogramů a výrobce může v případě 

potřeby potvrdit hmotnost každého jednotlivého kotle  
   

7.5 Tepelná izolace    
• Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima nebo vdechováním prachu.   
• Pokud je řezání izolace prováděno na dobře větraném místě, používejte rukavice k ochraně rukou, brýle na 

ochranu očí a jednorázová ochranná maska   
•  Pokud se objeví kožní reakce nebo podráždění očí, přestaňte pracovat s tímto materiálem a vyhledejte lékařskou 

pomoc.   
   
  
7.6 Zařízení pod tlakem   
• Během provozu kotle se vyhněte kontaktu s částmi topného systému pod tlakem. Tyto nebezpečné části jsou 

takové, že:   
o Těleso kotle   
o Přívodní a odtokové potrubí kotle   
o Bezpečnostní vedení 
o Akumulační nádrž 
o TUV zásobník  
o Zařízení pro odlehčení tlaku instalovaná na topném systému-pojistné ventily   

• Nikdy se nepokoušejte vypustit vodu z topného systému při provozu kotle 
Kotel nikdy nenapouštějte  přímo studenou vodou, aby se z jakéhokoli důvodu ochlazoval, když je kotel horký.
        

7.7 Povrchy s vysokou teplotou     
• Vyhýbejte se kontaktu s díly a povrchy, které mají vysoké temparutaresy, které mohou být nebezpečné pro 

člověka, například:  
o Přední dveře kotle   
o Dodávky a zpětné vedení (i když jsou izolované), bezpečnostní vedení   
o Kouřovod    
o Připojení mezi výfukem  a komínem   
o Čerpadla oběhového čerpadla, expanzní nádoby   

     
7.8 Kotelna     
• Ujistěte se, že kotelna má snadný přístup na vnější stranu v případě nebezpečí v topném systému. Nenechávejte 

tuhá paliva a přídavné látky (štěpky, papír apod.) Zapálit kotel s rozsahem menší než 800 mm od kotle 
    

• Nezakrývejte otvory čerstvého vzduchu v kotelně, protože je velmi důležité pro spalování   
  

     
7.9 Spaliny    



 

•  Mohlo by dojít k malému uvolnění plynu z přední strany kotle při otevření předních vrat. Nikdy nedělejte přísun 
vzduchu k vytváření  plynu.    

• Při přidávání tuhého paliva, pokud je uvnitř ložné komory aktivní ohniště, chráňte ruce a obličej.  
   

• případě potřeby používejte ochranné rukavice.     
     

7.10 Palivo      
• Nevytahujte spalovací palivo z ložné komory, když je stále hoří   
• Nesnažte se palivo chladit  vodou nebo jinými kapalinami.     
• Nenechávejte přední dveře otevřené, když kotel hoří.  
• Váš kotel může být použit jen  pouze pevnými palivy, jejichž vlastnosti jsou uvedeny v části Technické údaje. 
• Nikdy nepoužívejte žádné jiné tuhé palivo, které by bylo škodlivé pro konstrukci kotlového dílu, kapaliny nebo 

plynné palivo.     

 

 

 

 

8 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Kotel je třeba čistit pravidelně a správně každých 3 až 5 dní. Vzhledem k tomu, že popel se usadil uvnitř popelníku a 
nakládací komory společně s kondenzáty a spalováním, snížil tepelný výkon kotle a snížil životnost kotle kvůli 
přehřátí a poškození způsobenému izolací teplosměnných ploch. 

Pozor 
Při čištění a pravidelné údržbě vždy nechte kotel dostatečně vychladnout po vypnutí před otevřením dveří 

popelníku. Při manipulaci s popílkem používejte vždy rukavice odolné proti vysokým teplotám a ochranný oděv. 
 

K čištění kotle postupujte podle následujících pokynů: 

1. Nejprve zapněte ventilátor. 

2. Otevřete horní a střední dvířka a otřete komoru  otvorem a kryt  žáruvzdorného hořáku pomocí čisticího 
kartáče dodávaného s kotlem. 

3. Vypněte ventilátor. 

4. Zavřete horní  a  střední dveře a otevřete přední dolní dveře. Demontujte čisticí víko nahoře kouře, utřete 
popel uvnitř kouřovodu a kouřovodů pomocí čisticího kartáče dodávaného s kotlem. Všechna usazeniny 
spadnou do spalovací komory. Nasaďte čisticí víko zpět do své polohy. 

5. Otevřete zadní čisticí víko v dolní části. Vyčistěte popel nahromaděný uvnitř spalovací komory (na popelníku, 
na spodní straně ohřívače vody a na spodní straně) pomocí popelníku dodaného s kotlem. Vyčistěte všechny 
plochy. 

6. Odstraňte snímače spalin a vyčistěte saze na hlavici snímače. Ujistěte se, že je čidlo správně nasazeno po 
čištění. 



 

    

Pozor 
Neodstraňujte a nevytahujte žárovzdorné části spalovací komory. 

Během procesu zplyňování dochází k dehtům a jejich množství závisí na dřevu, jeho vlhkosti, teplotě přívodu a 
výstupu kotle. Proto musí být komora pro naplnění paliva (zplyňování) vyčištěna škrabkou nejméně jednou za měsíc. 
 
 
Pro udržbu: 
 
Před každou topnou sezónou doporučujeme, abyste požádali smluvního servisního technika o kontrolu kotle, 
topného systému, elektrických přípojek a komínových podmínek. Nepokoušejte se provádět žádné údržbářské práce 
bez pomoci kvalifikovaných osob.  

o Pravidelné kontroly: 

o Zkontrolujte tlak vody. Pokud je tlak pod úrovní nastavení systému, je zapotřebí doplnění vody. Přívodní 
voda by měla být změkčena podle místních předpisů před vstupem do systému, aby nedošlo ke korozi uvnitř 
topného okruhu a kotle. 

o Bezpečnostní pojistný ventil nejméně jednou za rok kontolovat a vzkoušet. 

o Přední dveře kotle by měly být zkontrolovány pro správné uzavření. Lana z keramických vláken je nutno v 
případě potřeby vyměnit. Při výměně lana nejprve aplikujte na povrch, na který umístíte lano, lepidlo odolné 
proti vysokým teplotám. 

o Zkontrolujte stav izolací   uvnitř předních dveří. Pokud je poškozen, budete mít na předních dveřích vyšší 
povrchové teploty. V takovém případě by žárovzdorný materiál měl být nahrazen, aby šetřil energii a zabránil 
další prasknutí. 

o Zkontrolujte stav lana z keramického vlákna kolem hořáku v komoře pro naplnění paliva. V případě potřeby 
vyměňte.  

o Pravidelně kontrolujte komíny, kouřovody, spoje kouřovodů a těsnění kouřovodu, abyste zajistili, že kouř a 
kouřové plyny nebudou nasávány a cirkulovány v domovním systému cirkulace vzduchu. Pokud pozorujete 
korozi nebo únik kouře, okamžitě vyměňte trubku. 



 

o kontrolujte kabeláž na ovládacím panelu a kabeláž z ovládacího panelu na čerpadlo topného okruhu a 
ventilátor.  

o Zkontrolujte těsnění před ventilátorem 

o Ověřte lana ze skelných vláken pod krytem pro zadní stěnu a v případě potřeby je vyměňte. 

o Zkontrolujte zapojení kotle a čerpadla 

 

 

 


