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1 Vážený zákazníku 

 

 Děkujeme za koupi peletového kotle BIOPACK – CORTINA S, dále jen Cortina S. 

 Tento manuál má za úkol pomoci Vám při instalaci a při bezpečném provozu 
zařízení. 

 Prosíme o pozorné prostudování tohoto návodu a také o zvýšenou pozornost při 
bezpečnostních varováních. Uschovejte si kompletní dokumentaci kotle a 
instalace.  

 Nedotýkejte se zakázaných částí zařízení.  

 Instalaci a první spuštění může provést pouze oprávněná osoba. Oprávněnou 
osobou je živnostník nebo  firma oprávněná pro instalaci  těchto zařízení 

 Pokud Vám není něco jasné, kontaktujte prodejce. 

 Pro dosažení výrobcem specifikované nízké emise je nutné použít pelety, které 
uvádí výrobce. Pouze tehdy dosáhnete předepsané účinnosti, nízké emise. 
Předejdete tím problémům se spalováním a ztrátou záruky na zařízení. 

 Vykonávejte údržbu a čištění v doporučených intervalech. Detaily najdete v 
tomto návodu na obsluhu.  Dodržování těchto intervalů zajistí správné fungování, 
správnou účinnost a emise.   

• Váš peletový kotel automaticky reguluje výkon od  30 do 100%  celkového 

výkonu.  Pokud Váš systém vyžaduje vyšší výkon než kotel dokáže dodat, 

doporučujeme montáž akumulační nádrže.  Akumulační nádrž znamená rezervu 

ve výkonu a úsporu energie.  Přináší vysokou účinnost a nízké emise.  
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2 PŘEDSTAVENÍ A DORUČENÍ KOTLE 
 

CORTINA  je ocelový svařovaný kotel navržený k automatickému spalování dřevěných pelet pro 

topenářské systémy. Nelze použít k přímému ohřevu TUV, k tomu se musí použít akumulační nádrž     

s výměníkem. 

Hlavní výhody a funkce kotle CORTINA: 

 Velmi kompaktní a úsporný design šetří prostor  

 Integrovaný zásobník paliva 

 Namontované výstupy pro bojler- ohřev TUV 

 Vysoká účinnost a velmi nízké emise 

 Automatické zapalování dřevěných pelet 

 Automatické plnění 

 Hořák a podavač  z nerezové oceli 

 PID regulátor zabezpečuje stabilní požadovaný výkon 

 Modulace otáček, ventilátor spalin kontrolovaný a ovládaný řídící jednotkou 

 Jednoduchý a srozumitelný ovládací panel 

 Jednoduché čištění hořáku 

 Manuální aktivace čištění kouřovodu 

 Monitoring paliva přes okénko 

 Spalinový termostat 

 Možnost dopojit pokojový termostat 

 Protipožární ochrana  

Kotel je dodávaný kompletně poskládaný na dřevěné paletě a obalený kartonem. Příslušenství       

na čištění najdete v popelníku kotle.  
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Hlavní části kotle: 

1 Dvířka na nakládání paliva  6 Okno pro kontrolu plamene 

2 Kontrolní panel  7 Čistící otvor pro hořák  

3 Páčka na čištění kouřovodu 8 Popelník 

4 Okno pro kontrolu paliva 9 Servisní krytka elektroniky 

5 Čistící dvířka   
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3 Bezpečnostní předpisy 
 
3.1 Základní bezpečnostní předpisy 
 
• Nikdy nevystavujte své tělo nebezpečí, vždy chraňte své tělo.. 
• Nepouštějte děti do kotelny ani k palivu. 
• Dodržujte všechny uvedené předpisy, servisní intervaly a čištění. 
• Celý systém může být uveden do provozu pouze autorizovanou osobou.  
• Nikdy neprovádějte změny na kotli. 
• Nikdy neodstraňujte bezpečnostní prvky z kotle. 
 
3.2 Upozornění 
 

Nebezpečí 
Nebezpečí otravy 

 Ujistěte se, že kotel má dostatek vzduchu k provozu. 

 Otvory na kotli pro přísun vzduchu nesmí být nikdy uzavřené. 

 Větrací systém, centrální odsávání, čisící systém budovy, extrakční 
ventilátory, klimatizační systém, odsávače, sušiče či jiné zařízení nesmí 
vytvářet v kotelně podtlak.  

 Kotel musí být spojený s komínem bez netěsností a s použitím správneho 
potrubí.  

 Čištění komínu a kouřovodu musí být v pravidelných intervalech.  

 Kotelna a sklad paliva musí být správně větraný.  

 

Nebezpečí 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

 Před každým zásahem a prací s kotlem, vypněte kotel z elektrické sítě. 

 Kotel musí být správně uzemněný! 

 Elektrická instalace kotle musí být v souladu s právními předpisy a regulemi.  
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Nebezpečí 
Nebezpečí výbuchu 

• Nikdy nespalujte benzín, naftu, oleje nebo jiné hořlavé látky v kotli.  
• Nikdy nepoužívejte chemikálie a zápalné látky ke spuštění kotle. 
• Vypněte topení pokud plníte sklad pelet peletami.  

 

 
 
 

Nebezpečí 
Nebezpečí požáru 

• Neskladujte hořlavé látky v blízkosti kotle. 
• Nesušte prádlo v kotelně. 
• Mějte vždy dvířka kotle zavřená. 
• Skladujte pelety v jiné místnosti, pokud to není možné dodržujte minimální 

vzdálenost  80 cm od kotle. 

 

Výstraha 
Nebezpečí popálení 

• Nedotýkejte se hrdla kouřovodu ani samotného kouřovodu. 
• Nestrkejte ruce do popelníku. 
• Neodstaňujte servisní krytku, komponenty jsou pod elektrickým proudem. 
• Nečistěte kotel pokud není studený.. 

 

Upozornění 
Nebezpečí úrazu pořezáním 

• Používejte ochranné rukavice při práci s kotlem. 

 

Poznámka 
Poškození majetku 

• K topení v peletovém kotli používejte pouze pelety, které odpovídají 
specifikaci v tomto návodě. 

• Nepoužívejte zařízení, pokud došlo k zatopení jeho částí vodou. 
• Pokud dojde k zatopení vodou, přivolejte odborníka aby kotel zkontroloval a 

vyměnil poškozené části.  
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3.3 Co dělat ve stavu nouze 
 
Co dělat v případě požáru 
• Vypněte kotel 
• Zavolejte hasiče 
• Použijte povolený hasící přístroj 
 
Co dělat pokud ucítíte nebo uvidíte  kouř 
• Vypněte kotel 
• Zavřete dveře vedoucí k obytným částím domu 
• Vyvětrejte kotelnu 

4 TECHNICKÉ ÚDAJE 
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Model BP 18 ES BP 24 ES BP 32 ES BP 40 ES 

Specifikace paliva Dřevěné pelety velikosti 6 mm 

Pelety musí splňovat parametry podle  EN 14961 

Třída účinnosti kotle Třída  5 podle  EN 303/5 

Pracovní režim Ventilátor spalin pracující na principu odsávání spalin na 
kouřovodu 

Maximální výkon kW 20 26 34 45 

Minimální výkon kW 5,7 7,8 10,2 13,5 

Účinnost při max výkonu % 88,8 90 90,1 90 

Účinnost při min výkonu % 88,9 89,2 88,4 89,5 

Teplota spalin při max výkonu oC 119 125 124 113 

Teplota spalin při min výkonu oC 73 80 90 79 

Netto váha kotle kg 165 185 225 250 

Objem vody lt 40 45 70 76 

Kapacita kontejneru na palivo kg 45 55 85 95 

lt 80 100 155 180 

Otvor na plnění paliva mmXmm 436x258 436x258 486x328 536x328 

Minimální doba hoření h 12 

Minimální teplota zpátečky oC 50 C při nekondenzačních podmínkách 

CO emisie   EN 303/5 třída 5 

Max objem spalin Qmax g/s 16 21 25 30 

Min objem spalin  Qmin g/s 7 9 10 12 

Požadovaný tah komínu Pa 10 - 12 12 – 15 

Pracovní teplota oC 45– 80 

Max pracovní teplota oC 80 

Max pracovní tlak bar 3 

Hodnota  při  10K mbar 25,1 28,3 36,2 43,5 

Hodnota  při  20K mbar 8,3 8,4 12,1 14,8 

Dopojení kotle DD  DG 1 “ vnější 

Plnící ventil R ½ “ vnější 

Materiál hořáku  Nerezová ocel 
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Vnější rozměry   

Výška kotle                                   H mm 1365 1490 1620 1670 

Šířka kotle                                    W mm 730 850 900 

Výška dopojení komínu            H1   mm 1235 1360 1490 1540 

Výška výstupu kotle                   H2 mm 1085 1210 1340 1390 

Výška zpátečky kotle                 H3 mm 325 360 

Hloubka kotle                               L mm 520 570 620 

Průměr kouřovodu                      D mm 12,18,24kW=80mm 32,40kW =127mm 

Elektrické napájení  230V / 50Hz 5A 

Příkon  (ventilátor+ motor plnění 
paliva) 

W 75 75 75 71 

Příkon (zapalování) W 165 165 165 165 

Hlučnost   (v pracovním modu) dB 45-55 

Doporučení na instalaci spalinové cesty do 4,5m  - průměr 80mm ,  
nad 4,5m – průměr max 130mm , 

Musí být zajištěn požadovaný tah viz. tabulka.!!!!!!!! 
Při vyšším tahu komína dochází k vybracím  kotle. 

 
5 INSTALACE 

 
5.1   Zacházení s výrobkem 
 
CORTINA je těžký kotel, proto je potřebná opatrnost při jeho přemísťování a instalaci. Každý kotel 
má uvedenou váhu v technické tabulce. Aby se předešlo poškození kotle při transportu, 
manipulace musí být zabezpečena vysokozdvižným vozíkem a paletovým vozíkem. Používejte 
originální paletu dodanou výrobcem.  
 

UPOZORNĚNÍ 
Nebezpečí poškození 

• Nepoužívejte žádné ostré předměty k odstranění obalu z kotle. Můžete 
poškodit plášť kotle.  

 
 
5.2 Výběr místnosti pro kotel 
 
Biopack musí být instalovaný v prázdné místnosti, určené pro tento účel.  Místnost musí být 
dostatečně prostorná pro instalaci a příslušenství. Musí zůstat dostatek místa z boku, aby bylo 
možné dostat se k elektrickým částím kotle při servisním zásahu.   
 
Musí být zabezpečen stálý přísun vzduchu pro spalovaní, komín musí být navržen tak, aby měl 
požadovaný průměr a tah podle pokynů v tomto návodu.  Kotel nesmí být instalován na 
otevřeném prostranství nebo na balkóně, v místnostech, kde se nachází lidé jako je kuchyň, 
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obývací pokoj, koupelna nebo ložnice.  Dále se nesmí instalovat do místnosti kde jsou výbušné a 
hořlavé materiály.  
 
Místnost musí mít otvory pro přísun vzduchu. Jeden otvor musí být maximálně  40 cm pod 
stropem a druhý maximálně  50 cm nad podlahou. Tyto otvory musí být vždy otevřené. Vrchní 
otvor musí mít rozměry 40x40 cm a spodní 30x30 cm.  
 
Všechny přípojky ke kotli musí být vyrobené autorizovanou osobou a v souladu se všemi předpisy.  
 
Pelety se musí skladovat v minimální vzdálenosti 800 mm od kotle.  Doporučujeme skladovat je v 
jiné místnosti. 
CORTINA kotel musí být instalovaný na ohni vzdorném podstavci. Minimální rozměry podstavce by 
měli být: 
 
 

Model BP 18 / 24 BP 32 / 40 

Výška podstavce 
(mm) 

50 

Šířka (mm) 800 900 

Délka (mm) 600 650 

 
5.3 Vzdálenost od kotle 
 
Vzdálenosti uvedené na obrázku jsou minimální vzdálenosti, které je třeba dodržet. Je to důležité 
aby byl zabezpečen prostor pro plnění kotle, údržbu a servis.  

 
5.4 Oběhové čerpadlo 
 

Doporučujeme nucený oběh systému za pomoci oběhového čerpadla.  Čerpadlo musí být správně 
orientované.  
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Kotel zapíná a vypíná oběhové čerpadlo automaticky podle softwerového programu kotle. Proto 
musí být čerpadlo připojené ke kontrolnímu panelu kotle. Připojení oběhového čerpadla na zadní 
straně kotle.   
 
5.5 Pravidla pro hydraulický oběh 
 
CORTINA kotel může být instalovaný na tlakový systém s uzavřenou expanzní nádobou podle 
následujícího schéma zapojení. Nemusí se použít akumulační nádrž, ale pokud systém vyžaduje i 
akumulační nádrž, doporučujeme následující schéma zapojení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systém bez akumulační nádrže: 

 
 
Systém s akumulační nádrží 
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1 Primární oběhové čerpadlo 6 Bezpečnostní ventil 11 Top.  Oběhové čerpadlo 

2 Kulový ventil (otevřený) 7 Manometr 12 Akumulační nádrž 

3 Kulový ventil (uzavřený) 8 Radiátor 13 CIRTINA kotel 

4 Zpětná klapka 9 Expanzní nádrž S1 Snímač  kotle 

5 Filtr 10 Odvzdušňovací ventil S2 Snímač v akumulačce 

Doporučujeme použít akumulační nádrž o objemu 25 až 50 litrů na každý kW výkonu kotle.   
Pro správný výběr velikosti expanzní nádoby doporučujeme dodržet kalkulaci danou výrobcem a to 
následovně:  
12 litrová pro  BP 18 
18 litrová pro BP 24 
24 litrová pro BP 32 
30 litrová pro  BP 40 
 

Upozornění 
Bezpečnost systému 

• Instalujte  ½” bezpečnostní ventil pro max tlak 3 barů. 
• Instalujte manometr na sledování tlaku v systému. Pokud je systém 

vychladlý, postačuje tlak 1 – 1,5 baru. 

 

Výstraha 
Riziko koroze kotle a systému 

• Váš kotel je dostatečně odolný vůči korozi, ale i tak by všechny součásti měly 
mít kyslíkovou barieru.  Kyslík v systému způsobuje rezivění a tím poškození 
částí systému.   

• Při prvním napuštění systému, musí být okruh řádně odvzdušněný. V 
podstatě kyslík obsažený v tomto napuštěném systému není problém, 
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problém je pokud se stále dodává do systému. Všechny netěsnosti jsou 
vstupem kyslíku do systému. Proto je třeba stále udržovat tlak v systému a 
sledovat jeho hodnoty.  

 

Upozornění 
Při nové instalaci 

• Systém musí být navržený tak, aby se minimalizoval vstup kyslíku do 
systému. Ujistěte se, že systém je vyroben z materiálů s kyslíkovou bariérou.  
Systém musí být zabezpečený filtrem  s kovovým sítkem 50 mikronů na 
prevenci usazenin v systému.  V systému se musí vždy držet předepsaný 
minimální tlak.  

 

Upozornění 
Při instalaci na staré rozvody 

• Ve starých systémech se na vnitřních stěnách systému tvoří černý magnetit. 
Tento černý potah chrání systém před korozí. Když se  nainstaluje nový kotel, 
jeho nové kovové části se stanou galvanizační anodou, jednoduše řečeno 
budou vystaveny velkému tlaku koroze.  Aby se tomuto procesu zabránilo,  je 
nevyhnutelné dodržet následující kroky: 

•  Pokud je starý systém s otevřenou expanzkou, je třeba předělat ji na systém 
s uzavřenou expanzkou.  

• Starý systém musí být dokonale propláchlý. 
• Odvzdušňovací ventil  musí být instalovaný v nejvyšším bodě systému.  

 
5.6 Dopojení do komínu 
 

 

CORTINA  kotel musí být napojený do samostatného 
komínu, který má minimální předepsaný tah.  Potrubí 
z kotle – kouřovod do komína musí být izolované 
skleněnými vlákny. Kouřovod musí být zhotovený z 
oceli, která snese teploty okolo  400oC.  Všechny 
spoje musí být správně přetěsněné aby se zabezpečilo 
správné spalování a účinnost kotle. Potrubí z kotle do 
komína by mělo být co nejkratší. Vyvarujte se 
horizontálnímu vedení potrubí protože snižuje tah do  
komína.  
 
V nejnižším bodě komínu je potřeba instalovat čistící 
dvířka.  Musí být ocelová a důkladně přetěsněná. 
Délka kouřovodu by měla být max  ¼  výšky komínu.  
Průměr kouřovodu a komínu nesmí být menší než 

 
 



Czechthem  www.czechtherm.cz 
 
 Page 14
  

průměr výstupu z kotle.  Konkrétní rozměry a 
parametry jednotlivých částí komínu a kouřovodu 
popisuje přiložený obrázek a diagram.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
5.7 Elektrická instalace 
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Kotel je napájený 230 V.  Pokud je napětí jiné, musí být použit regulátor napětí.  
 

Výstraha 
Elektroinstalace musí být provedena autorizovanou osobou na základě platných 
předpisů. Pouze kvalifikovaná osoba může otvírat kontrolní panel kotle.  Všechny 
neodborné zásahy do kontrolního panelu mají za následek ztrátu záruky.  

 
 
Zapojení do elektrické sítě 

Kontrolní panel může být zapojený do stěnové zásuvky pouze pokud má 

vlastní jistič.  Zásuvka by měla být vzdálena max 50 cm od kotle. Použijte 

síťový kabel přiložený ke kotli.  

Upozornění 
Pokud je síťový kabel poškozený, musí se okamžitě vyměnit za nový. 

Připojení oběhového čerpadla 

Na připojení oběhového čerpadla použijte koncovku přiloženou ke kotli. 
Nepoužívejte jiné koncovky, můžete poškodit zařízení.  Dávejte pozor na 
správné zapojení konců kabelů  "L1" a "N". Doporučujeme kabel H05VV-F3G 
0.50 mm2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma zapojení kontrol panelu kotle 
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Překlad pojmů na schematech:  encoder- kódovač, boiler probe- sonda v kotli, buffer probe- sonda 

v akumulační nádrži, exhausting probe- sonda na odsávání, line- napájení, fan- ventilator, pump- 

čerpadlo, igniter resistance-odpor zapalování, auger- šnek, HV1 safety thermostat- bezpečnostní 

termostat, HV2 pellet TH- bezpečnostní peletový termostat, room therm- pokojový termostat,   

Výstraha 
• Předtím než začnete pracovat s elektrickými zařízeními v kotli,  je nutné 

kotel odpojit z elektrické sítě. 
• Senzory a káblování jsou vedeny uvnitř kotle, proto není možné 

namontovat je bez odstranění krytů na obale kotle. 

• Každý kabel musí být připojený ke kontrolnímu panelu a části kterou 
ovládá 

• Některé kabely jsou pod vysokým napětím!!! 

• Nezaměňujte konektory s vysokým a nízkým napětím mezi sebou!!! 
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6 PALIVO 
 
Dřevěné pelety jsou vyrobené z odpadu při zpracovaní přírodního dřeva (piliny, jiný dřevěný 
odpad). Jsou formované do malých kousků pod tlakem. Mají velmi malou vlhkost a vysokou 
energetickou hodnotu.  
 
6.1 Kvalita pelet 
 
Je povoleno používat pelety certifikované podle normy EN Plus-A1 stupně. Pokud kvalita nesplňuje 
tuto normu, musí splňovat alespoň tyto následující parametry: 

Parametr 

Standard 

 

jednotka 
 

ENplus-A1 

specifikace 

CEN/TS 

14961-2 

stupeň A1 

stará 

ÖNORM 

M1735 

DIN+ 

(DIN 

51731) 

Vlhkost (M) ≤10.0 ≤10.0 ≤12.0 ≤12.0 w-% 

Popel, 550°C (A)  ≤0.7   w-% 

Popel, 815°C ≤0.7  ≤0.5 ≤0.5 w-% 

Hustota (DU) ≥97.5 ≥97.5  ≥97.7 w-% 

Trvanlivost (F)
2
 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 w-% 

Přísady ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 w-% 

Výhřevnost (Q) ≥4.6 & ≤5.3 ≥4.6 ≥5.0 ≥5.0 kWh/kg 

Výhřevnost (Q) ≥16.5 & ≤19.0 ≥16.5 ≥18.0 ≥18.0 MJ/kg 

Hustota zrn (BD) ≥600 ≥600   kg/m
3
 

 
6.2 Velikost pelet 
 
Pro  CORTINA  kotel jsou vhodné: 
 
Průměr 6 mm; maximální délka  40 mm. 
 
6.2 Skladování pelet 
 
1. Pelety musí být skladovány na suchém místě během celého roku. 
2. Musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy týkající se skladování pelet.  
 

Výstraha 
Nebezpečí škody na majetku 

• Použití jiných pelet než se uvádí v bodě 6.1 a 6.2  v kotli CORTINA, může 
způsobit zablokování podavače pelet,  může způsobit poškození ventilátoru a 
a ucpání kouřovodu. Použitím jiných pelet než se uvádí v bodě 6.1. a 6.2 
kotel ztrácí záruku.   

http://www.forever-fuels.com/content/what-specifications-are-your-wood-pellets-guaranteed#finesnote
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7  PROVOZ 

 
 

 

Kontrolní panel: použití a funkce 

Led kontrolky 

P1

P2

P3

P4START

STOP
SET

TA

OFF

ESC

D1 D2

D3D4

L1 L3 L4

L5 L6 L7 L8  

Led Svítí Bliká 

L1 Stabilizační fáze Fáze zapalování 

L3 Vypnutý kotel a hořák Fáze ukončování hoření 

L4 Pracovní fáze Modulace/fáze pohotovosti 

L5 Zapnutý šnek - 

L6 Zapnuté  zapalování - 

L7 - Externí termostat 

L8 Oběhové čerpadlo - 

Displej 

Displej Svítí Bliká 

D1 Zapnuté spalování  

D2  Termostat kotle Změna výkonu kote 
D3 Teplota kotle Změna termostatu kotle 

D4 

I indikuje podávání 
pelet 1 

II indikuje podávání 
pelet  2 

- 

Tlačítka 

Tlačítko Stlačení [klik] Dlouhé stlačení  

P1 Zobrazení jiných údajů / Esc- reset Výběr pelet 

P2 Vstup do hlavního menu Zapnutí/vypnutí hořáku 

P3 
Nastavení Termostatu/ Zvýšení hodnot / Scroll 

Menu 
Korekce podávání pelet 

P4 Nastavení hoření/snížení hodnot/ Scroll Menu Manuální podávání pelet 

Hlášení chyb 

Bezpečnostní termostat kotle HV1:  stále signalizuje    
 hlásí chybu    

Bezpečnostní thermostat pelet  HV2:   stále signalizuje    
 hlásí chybu   

Ukončení hoření z důvodu chýbějícího ohně    
 hlási chybu   

Ukončení hoření z důvodu vysoké teploty vody v systému                       
               hlási chybu   

Ukončení hoření z důvodu vysoké teplotě spalin     
 hlási chybu   

Chyba kódovače: kódovač nemá signál                                      
 hlási chybu   

Chyba kódovače: chyba ventilátoru   
                 Hlási chybu   

Chyba zapalování        
   hlási chybu    

Chybí palivo          
 hlási chybu   

Anomálie snímačů a sond během stabilizační fáze, procesu kontroly  
Pro resetování chyb dlouho zatlačte tlačítko  P2 
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Uživatelské menu – nastavení 

Výběr paliva a způsob hoření 

 

Dlouhým stlačením tlačítka  P1 změníte způsob 

Displej  D4 Vám zobrazí vybraný způsob (I=Recipe 1; II= Recipe 2) 

Zapalování/Ukončení hoření 

 

Zapalování a ukončení hoření aktivujete dlouhým stlačením tlačítka P2 
Zapalování je signalizované prvním bliknutím, potom stále svítí led L1 
Pracovní proces je signalizovaný stálým svícením  led  L4 
Modulace a fáze pohotovosti je signalizovaná blikáním led  L4 
Fáze ukončování hoření je signalizovaná blikáním led L3 
Vypnutí kotle signalizuje stálé svícení  led L3 

Nastavení výkonu hoření 

 

Zatlačte tlačítko P4:  na displeji začne blikat  D1  
Klikáním na tlačítko P4 zvyšujete a na  P3  snižujete výkon podle potřeby 
Počet kroků je.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – A (A= Automatická regulace) 
Po pěti sekundách se údaj uloží a displej se znormalizuje 

Nastavení pracovního termostatu 

 

Zatlačte tlačítko P3:  na displeji začne blikat D2 
Klikáním na tlačítko P4 zvyšujete a na  P3  snižujete hodnotu termostatu podle potřeby 
Po pěti sekundách se údaj uloží a displej se znormalizuje  

Manuální podávání pelet 

 

Dlouhým stlačením tlačítka P4 aktivujete podávací šnek, který začne pracovat a podávat 
palivo do hořáku kotle.  Na spodním displeji se zobrazí nápis LOAd a na vrchním displeji se 
zobrazí uplynutý čas.  Zatlačením jakéhokoliv tlačítka proces ukončíte.  Podávání paliva se 
automaticky zastaví po 300 sekundách. 

Korekce podávání pellet 

 

Dlouhým stlačením tlačítka P3 aktivujete korekci 
Na spodním displeji se zobrazí nápis  PELL, na vrchním displeji se zobrazí blikající hodnota 
Pomocí tlačítek  P3 / P4 můžete blikající hodnotu upravit 
Rozsah podávání je – 7 ÷ 7. Továrně je nastavená hodnota  ‘0’ 
Po pěti sekundách se údaj uloží a displej se znormalizuje  

Displej 

 

Přepínáním tlačítka P1 přepnete 
tP= teplota čidla v akumulač.  nádrži (pokud 
je) 
UF= otáčky ventilator hoření [ot/Volt] 
tF= teplota spalin  [°C]  

bA3 
+ Produktový kód 

00.00 
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7.1 Výpadek elektrického proudu 

V případě výpadku elektrického proudu si systém uloží všechny důležité hodnoty.  Pokud se proud 

obnoví, systém vyhodnotí uložená data. Pokud je hořák zapnutý do stavu  ON ve fázi zapalování, 

modulace anebo v pohotovostním režimu systém přejde do fáze zapalování.  

V případě když je hořák vypnutý, zapněte kotel normálním postupem. 

7.2 Spuštění kotle 

Naložení pelet 

Otevřete nakládací dvířka na pelety a naplňte zásobník peletami. Nenakládejte jiné palivo, jen 

dřevěné pelety specifikované v tomto návodu. Potom zavřete nakládací dvířka.  Sledujte hladinu 

paliva v zásobníku každý den přes kontrolní okénko na pravé boční straně kotle.  

Při prvním naložení může zůstat dopravní šnek prázdný. Použijte funkci manuálního naložení pelet 

podle popisu v tabulce na straně 18.  

Zapněte kotel  

Ujistěte se, že je kotel vypnutý (svítí  led L3).   

Zapněte kotel dlouhým stlačením tlačítka  P2.  

Led status when the boiler is ON: 

1. Zapalování je signalizované bliknutím led L1, potom 

zůstane led L1 rozsvícené 

2. Fáze hoření je signalizovaná rozsvícenou led  L4 

3. Fáze modulace je signalizovaná blikající led L4 

Pokud se nepodaří fáze zapalování během předdefinovaného času (time out) ovladač vypne kotel a 

na displeji se zobrazí chyba  “Err12” . 

 

Upozornění 
• Při prvním zátopu se muže objevit zápach po vypalování barvy- 

je to normální jev.  
• Neotvírejte dvířka do spalovací komory během procesu hoření.  
• Nikdy nenakládejte hořák peletami ručně. Nadměrný objem pelet způsobí, 

že proces  zapalování neproběhne optimálně.   
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Vypnutí kotle 

Vypnutí kotle provedete dlouhým stlačením tlačítka  P2.  

Signalizování kontrolek při vypnutém kotli je následovné : 

1. Ukončování hoření je signalizováno blikáním led L3 

2. Uhašení hoření je signalizováno svícením led L3 

Pokud se kotel vypne, ventilátor bude pracovat, až do doby 
než se teplota spalin nesníží na bezpečnou teplotu. Až potom se ventilátor vypne.  
 

7.3 Operační fáze kotle 

Fáze kontroly  
 
Tento stupeň umožňuje čištění kotle a hořáku před fází zapalování  
- Spalinový ventilátor na hořáku je v zapnutý aby zabránil šíření kouře a prachu z kotle.   

- Automatika kontroluje zapojení veškerých čidel.   
 
Fáze předehřívání 
 
Tato fáze zabezpečí korektní teplotu zapalovacího elementu před tím, než se hořák začne plnit 
peletami.   
 
Fáze plnení paliva  
 
Předdefinovaná dávka pelet je pomocí šneka dopravená do hořáku.   
 
Fáze zapalování  
 
Tato fáze spustí proces zapalování.  
-Teplo ze zapalovacího elementu za pomoci ventilátoru způsobí zapálení pelet. Ventilátor má 
relativně nízké otáčky.   

- Jakmile se plamen stabilizuje, šnek začne dopravovat více pelet do hořáku.  

- Čidlo teploty spalin kontroluje teplotu spalin.   

- Konec této fáze nastává pokud čidlo spalin zaregistruje předdefinovanou teplotu spalin. Potom 
process přejde do fáze stabilizace.   
- Pokud se tento pokus o zapálení nepodaří za několik minut, spustí se opakované zapalování. 
Pokud ani toto opakované zapalování není úspěšné, zapne se fáze hašení ohně a na displeji se 
zobrazí hlášení chyby  Er12 (Chyba zapalování).  
 
Fáze stabilizování  
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Tato fáze vytváří oheň ještě před tím , než systém povolí provoz pracovního modu.   
- Šnekový podavač dodává více paliva do hořáku.   

- Ventilátor hoření i spalinový ventilátor zvyšují svoje otáčky na vyvinutí lepšího procesu hoření.  

- Element zapalování je stále v činnosti.   

- Na konci tohoto procesu pokud se teplota spalin dostane na předdefinovanou hodnotu přejde 
processdo následovní pracovní fáze.   

- Pokud proces opakovaně nedosáhne předdefinovanou hodnotu spalin, aktivuje se proces hašení 
a na displeji se zobrazí hlášení chyby Er12 (Chyba zapalování).  
 
 
 
 
Pracovní fáze  
 
Během pracovní fáze se zvyšuje výkon kotle podle nastavených parametrů výkonů 1 až 5.   
- Při vstupu do této fáze kotel začne pracovat na výkonu 1 a postupně začne přidávat na výkonu až 
než dosáhne úrovně 5.   

- Kotel bude pracovat na výkonu 5 až než nedosáhne na teplotu vody  8°C pod nastavenou úroveň.  

- Rychlost šnekového podavače je modulovaný podle výkonového stupně.   

- Oběhové čerpadlo je aktivované softwerem v moment když teplota vody v kotli dosáhne 40°C. 
Čerpadlo se vypne když se teplota vody v kotli dostane pod 38°C.  

- Pokud se teplota spalin sníží pod nadefinovanou hodnotu za určitý čas, tak se na displeji objeví 
hlášení chyby Er13 co znamená ukončení hoření. Toto může být způsobené přerušením dodávky 
pelet do hořáku. Může to být způsobené usazeným prachem v podavači anebo nízkou kvalitou 
pelet.   
 

Modulační fáze 
 
V této fázi je systém nastaven tak, že začne snižovat výkon kotle o jeden stupeň v momentě když 
se dosáhne teploty vody v kotli o 8°C nižší než nastavená teplota.   
 
Fáze pohotovosti / Hašení ohně /Vypnutí  
 
Systém přejde do fáze pohotovosti když teplota v akumulační nádrži dosáhne nastavené teploty, 
anebo teplota v kotli dosáhne nastavené teploty (podle toho co nastane dříve) a system přejde do 
fáze hašení ohně.   
- Šnekový podavač přestane dodávat pelety do hořáku.   

- Ventilátor spalin se přepne na maximální výkon, až dokud nevyhasnou všechny  uhlíky v hořáku a 
teplota spalin neklesne na bezpečnou teplotu.   

- Po zahašení ohně systém přejde do fáze čištění kde začne proces čištění hořáku (ventilátor hoření 
se zapne na maximum a vyčistí od popele ohnisko hořáku).  
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Systém zůstane ve fázi pohotovosti až dokud neklesne teplota pod nadefinovanou hodnotu, 
potom se restartuje.   
Systém se vypne i v případě, když dostane signal z pokojového termostatu, že je natopené.  Take 

se systém vypne manuálním vypnutím na ovládacím panelu.  Tímto systém také přejde do fáze 

pohotovosti tak, jak bylo popsáno už dříve.  Pokud se ukončí fáze hašení ohně, kotel zůstane 

vypnutý až dokud nedostane signál k nastartování.  

7.4 Vypnutí kotle po ukončení sezóny 
 
Po ukončení sezóny doporučujeme vyčistit zásobník pelet od pelet za pomoci 
vysavače.  
 
Je potřeba kotel odstavit od elektrického proudu vytažením ze sítě. Pro 
úplnou bezpečnost odpojte napájecí kabel i od kotle a uskladněte ho na 
suchém místě.  
 
 
 
Pokud se nerozsvítí display ani po opětovném pokusu o zapnutí zkontrolujte 
pojistku umístěnou na zadní straně kotle. Nachází se na zadní straně kotle nad 
síťovým kabelem. Použijte šroubovák k otevření krytu napájení a vyměňte 
pojistku za novou.  

 

Pokojový termostat 

 

Pokojový termostat se může použít k regulaci výkonu kotle. V případě zapojení pokojového 
termostatu ke kotli, vyřadíte regulaci kotle interními teplotami a kotel začnete ovládat 
výlučně pouze s tímto pokojovým termostatem. 

Konfigurace: 

Připojte externí pokojový termostat na kontrolní panel kotle do zdířek  S5 a GND, pin 24 
a 25. 

 

 

 

Upozornění 
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Pokud nepoužijete pokojový termostat nezapomeňte přemostit zdířku 24 a 

25.  

 
 
 
 
 
8 ČIŠTĚNÍ  
 

Upozornění 
Periodické kontroly 

• Kontrolujte pravidelně stav zásobníku pelet, pokuste se předejít 
úplnému vyprázdnění.  

• Kontrolu provádějte přes okénko na pravé boční stěně kotle a 
plňte ho ještě před tím než zmizí palivo.  

• Kontrolujte popelník a pravidelně ho čistěte. 
• Kontrolujte kouřovod, komín, spoje na kouřovodu aby nedošlo k 

úniku spalin. V případě netěsností je třeba spoje přetěsnit.  
• Každý rok zkontrolujte funkčnost pojistných ventilů.  
• Také kontrolujte tlak v systému mezi 1 – 1,5 bar ve vychladlém 

kotli.   
• Kontrolujte kabeláž kotle a čerpadla.  
• Nikdy nečistěte vnitřek kotle, pokud není úplně vychladlý.  

 

8.1 Čištění kouřovodu 

Upozornění 
Před čištěním kotle ho nechejte aspoň dvě hodiny vychladnout.. Vždy 
použijte ochranné rukavice.  

 

Pohýbejte s páčkou k čištění kouřovodu směrem nahoru a dolů několikrát denně, aby ste čistili 

vnitřek kotle od sazí.  
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8.2 Čištění spalovací komory 

Odstraňte krycí plech a otevřete dvířka spalovací komory. Vyberte nerezový hořák a pořádně ho 

očistěte ze všech stran.   
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Popel v komoře nahrňte dolů do popelníku. Dejte hořák zpět na místo tak, aby zapadl do zdířek 

podle obrázku: 

Upozornění 
 

Hořák by se měl čistit  minimálně každý třetí den. 

 

8.3 Odstranění popele 

Otevřete dvířka popelníku, vyberte popelník, vysypte ho a vraťte zpět. Případný popel napadaný 

mimo popelník odstraňte z kotle též.   
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Upozornění 
 

Nečistěte kotel od popelu, pokud je ješte hořící, nebezpečí popálení.  

 

9 Údržba a kontrola  
 

Doporučujeme jednou ročně kontrolovat kotel odborníkem na peletové kotle. Důležité je 
zkontrolovat a udělat údržbu následovně: 

• Čištění ventilátoru spalin 

• Kontrola teploměru vody a spalin 

• Kontrola bezpečnostního termostatu zpětného hoření do zásobníku pelet 

• Kontrolu spalinové cesty 

• Čištění popele naakumulovaného na povrchu výměníku (pod litinovým krytem) 

• Kontrola těsnění ve dvířkách ,  

• Test zapalovací elektrody 

• Kontrola hořáku a šnekového podavače ve spalovací komoře 

• Kontrola všech elektrických kabelů a spojů 

• Kontrola napojení kouřovodu do komínu 
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• Kontrola ostatních částí zařízení jako čerpadla, expanzní nádoba, trubky topení a a fitinky  

• Kontrola tlaku vody v systému a jeho případné doplnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Hlášení chyb a jejich odstranění 

Číslo chyby  
 

Príčina  Opatrenie na nápravu 

ER 01  Chyba bezpečnostného 
termostatu  
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 Bezpečnostný termostat 
zaznamenal vysokú teplotu  
 

Skontrolujte či je kotol a system naplnený vodou.  
Skontrolujte obehové čerpadlo  
Skontrolujte, či sú otvorené gulové ventily na vývode a 
spiatočke kotla.  
Resetujte termostaty. (odtráňte čierke kryty a zatlačte 
gombíky hrotom pera až kým nekliknú)  
Resetujte kotol stlačením tlačidla P2 na tri sekundy  
Ak sa chyba neodstráni, volajte inštalatéra 

ER 02  Chyba peletového termostatu  
 

 

 

 Peletový thermostat zaznamenal 
vysokú spätnú teplotu  
 

Skontrolujet ventilator spalín  
Skontrolujte prechodnosť dymovodu  
Vypnite kotol  
Uistite sa, že podávač peliet je studený  
Resetujte termostaty. (odtráňte čierke kryty a zatlačte 
gombíky hrotom pera až kým nekliknú)  
Uistite sa, či sú zapojené konektory termostatu 
Zapnite kotol 
Resetujte kotol stlačením tlačidla P2 na tri sekundy  
Ak sa chyba neodstráni, volajte inštalatéra  

 

ER 03  Zahasenie kotla z dôvodu 
slabého horenia  
 

 

 Neočakávané vypnutie kotla  
Kotol bez paliva  
Pelety majú zlú kvalitu  
Horák môže byť blokovaný   

Uistite sa, že je kotol vychladnutý  
Otvorte dvierka na spaľovacej komore, vyberte horák a 
očistiteho. Všímajte si či sú pelety riadne zhorené alebo 
sú zuholnatené.  
Resetujte kotol stlačením tlačidla P2 na tri sekundy  
Reštartujte kotol  
Ak kotol nenabehne a vyhlási chybu  ER 12 tak:  
Uistite sa, že je v zásobníku dostatok peliet  
Uistite sa, že pelety neobsahujú prach  
Ak pelety obsahujú prach tak je potrebné vyčistiť 
zásobník a šnekový podávač peliet  od prachu a odpadu a 
v tomto prípade volajte inštalatéra  
 

 

 

Číslo chyby  
 

Príčina  Remedy 

ER 04  
 

Vysoká teplota vody v kotly  
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 Voda v kotly presiahla teplotu  
95°C  

 

Skontrolujte či je kotol a system naplnený vodou   
A to pomocou manometra na systéme. 
Skontrolujte obehové čerpadlo  
Resetujte kotol stlačením tlačidla P2 na tri sekundy  
Ak sa chyba neodstráni, volajte inštalatéra   

ER 05  
 

Vysoká teplota spalín   

 Termostat spalín zaznamenal ich 
vysokú teplotu 
 

Ak sú vysoké teploty spalín, pravdepodobne nepracuje 
správne výmenník tepla alebo je poškodený  
Skontrolujte posledný datum servisu  
Ak bol servis pred menej ako pred 50 dňami skontrolujte 
základnú dosku kotla. V oboch prípadoch volajte 
inštalatéra  

ER 07 
 

Nie je signal z kódovača  

 Poškodenie čidiel Volajte inštalatéra 

ER 08 Chyba regulácie ventilator  

 Poškodený ventilator 
Blokovaný ventilátor 

Volajte inštalatéra 

ER 12  Chyba zapaľovania  
 

 

 Počas procesu zapalovania 
nedošlo k zapáleniu peliet 
Poškodený odporový zapalovač  
Zlá kvalita peliet  

Uistite sa, že je kotol vychladnutý  
Otvorte dvierka na spaľovacej komore, vyberte horák a 
očistiteho. Všímajte si či sú pelety riadne zhorené alebo 
sú zuholnatené.  
Uistite sa, že je dostatok peliet v zásobníku  
Uistite sa, že pelety neobsahujú prach  
Ak pelety obsahujú prach tak je potrebné vyčistiť 
zásobník a šnekový podávač peliet  od prachu a odpadu a 
v tomto prípade volajte inštalatéra  
Skontrolujte funkčnosť zapalovača 
 

 

 

 

 

 

 


