CZECH THERM FE B-PLUS
Uživatelský a montážní návod
(20 kW - 60kW)

Návod obsluhy

Vážený zákazníku;
Především děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Doufáme, že budete maximálně
z FE-PLUS kotlem na pevné palivo spokojeni.
Chceme, abyste zařízení používali s maximální účinností, proto si před zahájením
používání tohoto výrobku pečlivě přečtěte tento návod k použití a uložte si ho dobře.
Tato uživatelská příručka vám pomůže s bezpečným a efektivním ovládáním zařízení.
Z tohoto důvodu byste měli věnovat pozornost tomuto:
Před instalací a obsluhou výrobku si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
Dodržujte pokyny a pravidla pro bezpečné používání.
Instrukční příručka může platit i pro jiné modely; rozdíly mezi modely jsou jasně popsány
uvnitř.
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FE-PLUS 20-60 Technické data
Capacity (Wood) / Мощность (Дрова)
Capacity (Coal) / Мощность (Уголь)
Capacity (Pellet) / Мощность (Пеллеты)
Water Content / Объем Теплообменника
Weight / Вес
Fuel door dimensions / Размеры загрузки топлива
Combustion Chamber / Камера Сгорания
Width / Глубина
Height / Высота
Length / Длина
Overal Dimentions / Габаритные размеры
Width / Ширина
Height / Высота
Length / Длина
Operation Pressure / Рабочее давление
Maximum Temperature / Макс. Темпер. Котловой Воды
Minimum Temperature / Мин. Темпер. Котловой Воды
Flue pipe / Дымоход
Heating outlet / Выходы отопления
Heating inlet / Выходы отопления
Expansion Tank / Выход на расширительный бак
Water discharge / Слив

kW
kW
kW
lt
kg
mm

EKY-B-20
17
20
17
60
218
394X320

EKY-B-30
26
30
26
75
275
394X320

EKY-B-40
34
40
34
85
320
394X460

EKY-B-50
43
50
43
100
350
394X480

EKY-B-60
52
60
52
115
390
394X440

mm
mm
mm

500
425
394

640
425
394

700
530
394

840
530
394

970
510
394

mm
mm
mm
bar
oC
oC
mm
inch
inch
inch
inch

570
1160
625
3
95
50
Ø158
2''
2''
1"
1/2''

570
1160
760
3
95
50
Ø158
2''
2''
1"
1/2''

570
1310
820
3
95
50
Ø158
2''
2''
1"
1/2''

570
1310
955
3
95
50
Ø178
2''
2''
1"
1/2''

570
1310
1080
3
95
50
Ø178
2''
2''
1"
1/2''

Informace k výrobku
Kotle řady FE-PLUS jsou určeny pro spalování různých druhů paliv, jako je dřevo, uhlí, a
nízkokalorické hnědé uhlí v rozsahu kapacit. Jak je známo, budou se uskutečňovat tahové plyny,
které vznikají v důsledku spalování dřeva a uhlí a vodních par. Ujistěte se, že kotel
neprovozujete pod 55 ° C. V případě provozu pod 55 °C bude teplota nízká, což bude mít za
následek nedostatečný průtok a kondenzaci. V důsledku nízké teploty snižujete životnost kotle.
Kotel je navržen tak, aby zabránil podstatnému snížení teploty vody na výstupu z kotle a vzniku
kyseliny (kyseliny sírové) způsobené kondenzací pomocí chlazení topeniště.
Pro zvýšení účinnosti spalování je možno použití klapky sekundárního vzduchu na horních
dvířkách kotle.

Montážní návod
Kotel by měl být vyrovnán a instalován nejméně ve vzdálenosti 20 cm od země v kotelnách
na pevném povrchu.
Kotelna by měla být pravidelně větrána podle předpisů .
Při montáži kotlů řady FE PLUS je nutné použít expanzní nádobu. Na bezpečnostních trubkách
by nikdy neměly být žádné průtokové jednotky (ventil, zpětný ventil atd.). Je třeba zajistit, aby
byla expanzní nádoba vždy funkční. Ujistěte se, že otevřená nebo uzavřená expanzní nádoba je
vždy plná. Objem expanzní nádrže podle typů kotlů je uveden v tabulce..

Správně

Špatně

Správně

Špatně

Mělo by být zajištěno, aby mezi kotlem a expanzní nádobou nebyly instalovány žádné
vzduchové kapsy.
Během instalace kotle se ujistěte, že v závislosti na oblasti necháváte kolem výrobku určitý
prostor, dáváte dostatek prostoru technickému servisu pro správu instalace.
Ujistěte se, že místo, kde se zařízení nachází není v obytném prostoru.
Instalační trubky by měly být tepelně izolovány, aby se minimalizovaly tepelné ztráty.
Ujistěte se, že je pro zařízení zajištěno obtokové potrubí, které zajišťuje bezpečnost kotle a
případné výpadky proudu.
Všechny kotle na tuhá paliva by měly být používány s vhodným pojistným ventilem
a provozní tlak pojistného ventilu by měl odpovídat maximálnímu provoznímu tlaku kotle.
Expanzní nádoby a potrubí musí být používány v oblastech kde nehrozí nebezpečím
zamrznutí.
Za velmi chladných klimatických podmínek by měla být expanzní nádoba a vratné potrubí
dobře izolovány. Průměr komína by neměl být menší než průměr výstupního hrdla kotle a je
třeba dodržovat pokyny pro instalaci komína v tomto návodu.
Komín by měl být dobře izolován, aby se minimalizovaly tepelné ztráty. V případě špatné
izolace komín bude mít nižší tažnou sílu a kyselina, která vzniká v důsledku kondenzace
způsobené nízkou teplotou komína, může způsobit korozi v komíně a v kotli.
Spojky a ventily by měly být instalovány na přívodním a výstupním potrubí.
Akumulační nádrž: Kotel má být provozován s akumulační nádrží.Doporučení: 50l na 1kW
!!!! Při instalaci kotle je třeba vzít v úvahu výstražné body uvedené v návodu k obsluze.
Dodavatel neodpovídá za nesprávnou instalaci kotle a komína.

Objem expazní nádoby

Výkon kotle
(kW)

Výkon kotle
(Kcal/h)

Jsou-li použita
topná tělesa s
částečným
ohřevem

Jsou-li použity
panelové
radiátory

20

17.000

45 L

26 L

30

25.800

65 L

42 L

40

34.400

87 L

58 L

50

43.000

108 L

72 L

60

51.600

129.6 L

86.4 L

Výše uvedené hodnoty jsou určeny pro jmenovité podmínky. Zhotovitel musí provést přesné
vyhodnocení a výpočty v závislosti na místě a provozních podmínkách kotle.

H

Čerpadlo na výstupu

C

A. Vstup do radiátorů
B. Výstup z radiátorů
C. Otevřená expanzní nádrž
D. Vstup do expanzní nádoby
E. Výstup z expanzní nádoby
F. Přepad ex. nádoby
G. Radiátory
H. Ventil vzduchu
I. Hlavní obtokový ventil
J. Hlavní ventil čerpadla
K. Hlavní čerpadlo
L. Plnící ventil
G

G

K
I

J

J

A
D
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Čerpadlo na zpátečce

C

A. Vstup do radiátorů
B. Výstup z radiátorů
C. Otevřete expanzní nádrž
D. Vstup do expanzní nádoby
E. Výstup z expanzní nádoby
F. Přepad expan. nádoby
G. Radiátory
H. Ventil vzduchu
I. Hlavní obtokový ventil
J. Hlavní ventil čerpadla
K. Hlavní čerpadlo
L. Plnicí ventil
G

G

A
D
B

E
I

I

J

J

K
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FE PLUS 20-60 GRAF PŘIPOJENÍ EXPANZE TANKU
Jedná se o nádrže otevřené do
atmosféry nebo uzavřené a měly by
být instalovány v horní části systemu

AIR VENT

CONNECTION
PIPE

INLET TO
EXPANSION
OUTLET
FROM
EXPANSION

Doporučuje se použít expanzní nádobu s otevřeným typem s kotlem pro ruční přikládání.
V oblastech, kde hrozí nebezpečí extrémního chladu a zamrznutí expanzní nádoby, musí být
všechny výstupní a zpětné potrubí připojené k expanzní nádobě izolovány včetně ex. nádoby.
Potrubí směřující k expanzní nádrži by se nikdy nemělo snižovat. Tato potrubí by měla být
instalována v linii trvale stoupající směrem k expanzní nádobě.
Sestava by měla být definitivně vybavena tlakoměrem pro regulaci vodní hladiny systému.
Mezi bezpečnostním potrubím mezi kotlem a expanzní nádobou nesmí být žádný prvek pro regulaci
průtoku (ventil, filtr, zpětný ventil atd.)

LOCATION OF CHIMNEY ON THE ROOF

The shaft opening should be at a distance from
the roof ridge for slant tiled roofs.

The shaft opening at a distance from the roof
ridge (only tiled roofs).

8

The shaft opening should be at a distance
from of at least 80 cm from the roof ridge
for slant roofs.

Roofs with small angle
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Komín
Nedoporučujeme připojovat dva kotle na tuhá paliva ke stejnému komínu. Tam, kde to není
dosažitelné a pokud výpočty na základě průřezu komína a výšky umožňují také použití jiných
kotlů na tuhá paliva, je možné připojit více kotlů do společného spalinového systému. V
takových případech je třeba zvážit konfiguraci uvedenou na obrázku.
Dalším bodem, který je třeba poznamenat,
je to, že úhel kouřovodu s vodorovnou
osou druhého kotle, který má být připojen,
by měl být menší než první. Připojení
kouřovodu druhého kotle k hlavnímu
kouřovodu by mělo být v „smykovém
spojení“, jak je znázorněno na obrázku..

Minimum 50 cm

Uchovávejte snadno hořlavé materiály v dostatečné vzdálenosti od spalinových kotlů
a horkých míst, které se mohou vyskytovat v okolí kotle.
Komín je jedním z nejdůležitějších prvků systému. Bez dobrého komína nelze dosáhnout
dobrého spalování a dobrého výkonu a může dojít k tvorbě kouře a sazí.
Pro kouřovody a komín by měl být použit ohnivzdorný materiál, který by měl mít dostatečnou
odolnost proti požáru vně komína do jiných částí budovy po určitou.

Neinstalujte hliníkovou trubku mezi kotle a komín.
Na výstup komína neinstalujte žádné zařízení, jako je například větrná růžice.
Připojovací potrubí komína dosahující od výstupu
komína
kotle do místa připojení komína by mělo
Boiler Shaft Pipe Diameter
mít stejný průměr s vývodem komína kotle.
Zařízení, jako jsou odsavače komínů, ventilátory,
větrná růžice atd., By neměla být instalována
na vývod komína za účelem zvýšení tahové síly.
Dbejte na to, aby se ve vzdálenosti, ve které mají být
trubky namontovány na výstupu z kotle dodrželi,
nepoužívejte ohebné trubky.
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V potrubí spojujícím vývod odkouření kotle s komínem by neměla být použita potrubí
pro zvýšení tahu.Trasa komína by neměla mít žádný obrácený úhel, který by mohl bránit tahové
síle.V případě kouře, který je otevřený ven a je vyroben z kovu nebo podobných materiálů, může
dojít k udušení v důsledku nízkých teplot komína. Mohlo by dojít ke vzniku rozteče v komíně
a v kotli.Vývod komína by měl být minimálně 40 cm nad nejvyšším bodem střechy. Stavební
komín by měl být vyčištěn minimálně třikrát ročně. Jeden komín by neměl být připojen k více
kotlům na tuhá paliva.V případě, že je komín vyroben z kovového plechu,musí být dobře
izolován, aby se zabránilo poklesu teploty v komíně. Sekce komína by se v žádném místě
neměla zužovat.Stejný komín by neměl být připojen k jinému zařízení nebo více kotlům.
Kotel by neměl být připojen ke komínu s obráceným úhlem, který by mohl bránit tahové síle.
Komín by měl být čištěn v pravidelných intervalech, aby nedošlo k tvorbě pevných sazí.

PROVOZ KOTLE:
Před zapálením uveďte kotel do zcela otevřené polohy. Před spuštěním zkontrolujte, zda
je voda v systému plná a zda je v systému vypuštěn vzduch. Přívod vody do systému by
měl být spuštěn pomalu, aby nedošlo k vytvoření vzduchové kapsy v systému.
V systémech s otevřenou expanzní nádobou by měl přívod vody do systému pokračovat
tak dlouho, až voda vytéká z přepadového vedení.
Po naplnění systému vodou by měl být vzduch v systému ozdvdušněn a systém musí být
zkontrolován proti úniku.
V systémech s otevřenou expanzní nádobou by měla být vyznačena hodnota spodního
tlaku na tlakoměru.
Uživatel kotle by měl být informován o nastavení kotle, provozním postupu a havarijních
postupech.
Palivo položte na rošt způsobem znázorněným v návodu k hořáku dodaném s kotlem. Na
palivo umístěte zapalovací materiály, jako jsou dřevní štěpky, podpal, atd., Ručně zapalte
palivo a zavřete dveře přívodu paliva. Dokud palivo nebude hořet , nechte spodní víko
otevřené a ventilátor nespouštějte. Při počátečním zapálení lze pozorovat hustý kouř.
Nezapomeňte prosím, že kvalita použitého paliva bude mít přímý vliv na účinnost kotle,
kvalitu hoření, množství vznikajícího popela a dobu čištění, jakož i množství paliva, které
budete potřebovat. Proto se doporučuje provést zkušební vzorek a otestovat výkonnost
paliva před nákupem velkých paliv.
Nezanedbávejte pravidelné čištění. Tyto čištění vám umožní využívat efektivní a stabilní
spalování v kotli.
Pro delší životnost a zdravější provoz kotle by měl být výkon kotle na vhodné úrovni.
Nikdy nepoužívejte kotel bez vody a často kontrolujte hladinu vody.
Když je kotel v provozu, nedotýkejte se horkých míst (kouřová komora, přední víko a
vnitřní části kotle) holýma rukama. Používejte ochranné pomůcky.

V případě, že si všimnete mimořádného stavu v kotli, neprodleně proveďte nezbytná
opatření a obraťte se na autorizované servisy.
V kotli nepoužívejte vysoce kalorické uhlí a koks. Protože tento druh uhlí může
způsobit roztavení roštů a poškození desek hořáku.
Použijte čisticí hrábě, abyste odstranili popel nahromaděný na sítu, aby spadl. Tím je
minimalizován kontakt vzduchu s palivem a zvyšuje se kvalita hoření
Po počátečním zapálení kotle se ventilátor nuceného tahu zapne, jakmile teplota
kotlové vody dosáhne teploty 30 °C. Jakmile je teplota dosažena, nastavte hodnotu
termostatu na nastavenou hodnotu. Maximální provozní teplota kotle je 95 ° C.
Doporučená provozní teplota kotle je mezi 55-80 ° C.
Nenechávejte kotel delší dobu bez dozoru, protože je nutné pravidelně měnit nastavení
termostatu.
Pro nastavení nejvyšší hodnoty teploty použijte termostat.
Dodržujte předepsané palivo a předspisy pro instalaci a provoz kotle v dané zemi.
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POŽADAVKY NA PROVOZ

použítí s expanzní nádobu. V případě použití uzavřené
expanzní nádoby musí být instalována uzavřená expanzní nádoba s dostatečným
objemem. Tlakoměr musí být instalován na dobře viditelném místě.
v případě, že kotel nebude používán podle návodu k obsluze a údržbě, který je dodáván s
kotlem nebo pokud není dosažena požadovaná komfortní teplota, tepelných ztrát
způsobených vytápěným prostorem a s nízkou výhřevností použitého paliva.
atd.), Které způsobují smoly.

plochách komína.

HEATING SYSTEMS

NASTAVENÍ TEPLOTY TERMOSTAT A VENTILÁTORU
1. Termostat nastavený na teplotu je nastaven na provozní teplotu kotle a reguluje teplotu zapnutí /
vypnutí ventilátoru. Teplota ventilátoru je 30 ° C. Vypínací teplota ventilátoru je nastavená teplota
uživatelem.
2. Maximální provozní teplota kotle je 95 ° C.
3. Doporučená teplota kotle je mezi 55-80 ° C.
4. Otočte rukojetí termostatu směrem k nastavené teplotě a nastavte teplotu.

1. Po dosažení nastavené teploty se ventilátor zastaví. Ventilátor se opět aktivuje,
jakmile teplota kotle klesne cca o 4 ° C.
2. Ventilátor pracuje v režimu ZAP / VYP.
3. Objem sání vzduchu je regulován ručně otočením klapky přívodu vzduchu ventilátoru.

1. Optimální poloha klapky pro dostatečné spalování se považuje za 1/3 otevřeného prostoru
klapky sání vzduchu.
2. Aby se snížilo spalování, otočte uzávěr do zcela otevřené nebo uzavřené polohy.
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VLASTNOSTI KOTLE VODY
Aby se zabránilo kotli a potrubí před kalcifikací, nesmí se používat trvdá voda.
(Voda používaná v systému musí být nad FS 25, což je mezinárodní standard.)
Parameter

Appearance
Conductibility at 25°C

pH value at 25°C
Total hardness (Ca+Mg)
Iron concentration
Compound alkaline
value
Diesel/oil concentration
Organic particles

Boiler Feeding
Water

Unit

-

Boiler Filling
Water

Clean, clear. There are solid materials and
stabile foam in it.

µS/cm

< 1500

-

From 9,0 115ª

> 7,0
< 0,05

mmol/l

< 0,2

mg/l
mmol/l

-

<5

mg/l

<1

-

-

See the footnote

TS EN 12953-10 Kotle: Vlastnosti kotle a napájecí vody dle jakosti
Jsou-li v topném systému (měděné trubky, hliníkové radiátory atd.) jednotky vyrobené z jiných
materiálů než z oceli, mohou vyžadovat nižší hodnoty pH a vodivost. Ochrana kotle je však primárně v
systému a je třeba dodržovat výše uvedené hodnoty. Organické materiály jsou obecně tvořeny několika
sloučeninami. Je těžké specifikovat před účinky takových sloučenin a jejich složek na kotle. Organické
sloučeniny se mohou rozkládat a mohou tvořit kyselinu uhličitou a další kyselé sloučeniny, které mohou
způsobit korozi. To může způsobit tvorbu materiálů, jako je vápenec a pěnění, které by měly být
prováděny na minimální úrovni.

Je třeba mít na zřeteli, že vody s vysokým stupněm tvtdosti mohou způsobit kalcifikaci.
Záruka se nevztahuje na závady a nízký výkon způsobený kalcifikací.
Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé při používání zařízení mimo jeho technické
specifikace a mimo jeho určené oblasti použití (průmyslové použití atd.).
Na výrobek se nevztahuje záruka, pokud jsou v kotli použity jiné druhy vody než pitné
vody (artéské vody, odpadní vody atd.).
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Chcete-li si vychutnat efektivní spalování a efektivní výkon v kotlích,
pravidelně čistěte rošt, abyste před přidáním nového paliva vždy byl
dostatečný přísun vzduchu pro spalování.
Pro účinější spalování pravidelně čistěte popelové síto.
Pravidelně 1 za měsíc namazat panty a hřídelky na dvířkách i kotlovém
tělěsu grafitovo vazelinou. Kontrolovat pravidelně těsnění
dvířek.Připadně jemmě namazat grafitovou vaztelinou. Přilepení těsnící
šňůry na kotlové tělěso vzniká důvodem dehtování (topením na nízkou
teplotu , vlhké palivo)-nevztahuje záruka na daný problem.

Před každým spálením zkontrolujte hladinu vody v kotli.
Kotel by měl být zapálen v souladu s příslušnými pokyny pro
spalování, plamen ve spalovací komoře by měl být řízen a mělo by být
zajištěno úplné spalování.
Vyčistěte komín minimálně 3krát za sezónu.
Popel agregovaný v kotli čistěte každý den. Podle kvality (množství
popela) uhlí použitého v kotli může být toto čištění nutné minimálně
dvakrát denně.
Dbejte na to, aby se prach nebo hořící uhlí nedostaly do kontaktu s
elektrickým zařízením nebo ventilátorem kotle.
Uživatel by měl kotel čistit alespoň jednou týdně. Jinak se v kotli
vytvoří smola a způsobí překážku.
Nepokoušejte se kotel čistit, když je v provozu.
Ujistěte se, že máte (za dodatečné náklady) provedenou údržbu a

kontrolu, kterou provádí AUTORIZOVANÝ POSKYTOVATEL
SERVISU před topnou sezónou.
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MULTI-STOREY BUILDING HEATING INSTALLATION SCHEME
1. Open Expansion Tank
2.PanelRadiator

4 . Air Purger

3. Boiler

ROOM HEATER INSTALLATION SCHEME FOR A SINGLE HOUSE
1. Open Expansion Tank

2. Air Purger

3. Boiler

4. Panel Radiator
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HEATING SYSTEMS
PORUCHY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM

Slabý výkon při hoření v
hořící komoře

Ventilátor nefunguje.

Řešení

Závada
• Špatný tah
komína
• Nízkokalorické
palivo nízké
kvality.
Nevhodné
nastavení
ventilátoru





• Kotel dosáhl
nastavené
teploty
termostatu.




•Bez paliva.
• Omezte
chybu
termostatu.
Elektrické
připojení
ventilátoru je
vadné.
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• Zkontrolujte svůj
komín a ujistěte se, že
ho každý rok vyčistíte.
• Používejte kvalitní
a suché palivo.





• Ventilátor se
restartuje, když
teplota kotlové vody
klesne cca o 4 ° C
pod nastavenou
teplotu termostatu.



• Doplňte palivo.



• Resetujte
termostat.
• Zkontrolujte
elektrické připojení.



Výrobce a distributor
PRODUCER

Vyrobeno v Turecku

PRODUCT
TYPE OF PRODUCT

Kotel na tuhá paliva

MARK

Czech therm

MODEL

FE PLUS

SELLER COMPANY

Czech therm - Stanislav Prokop

TITLE
Paseka 73 , 783 97 Paseka
ADRESS
PHONE AND FAX

00420 581 110 385
info@anadig.cz
www.czechteherm.cz

