
 

Uvádzanie do prevádzky BioTec-L

1. Výkon kotla:           25kW       34kW         45kW

2. Sériové číslo kotla:____________________________________________________________

3. Dátum spúšťania kotla:________________________________________________________

4. Servisná firma:_____________________________________________________________

5. Meno a priezvisko montéra:___________________________________________________

6. Zákazník, adresa, telefónne číslo :______________________________________________
 

7. Skontrolujte či je kotol správne nainštalovaný na systém centrálneho vykurovania, bezpeč.
prvky, komín a jeho správne uzemnenie v súlade so zákonmi a technickými manuálmi.            ÁNO 

8. Skontrolujte či je bezpečnostný ventil na 2,5 baru správne napojený.         ÁNO 

9. Skontrolujte či je tepelný ventil proti prehriatiu správne pripojený.                    ÁNO 

10. Skontrolujte či je voda v systéme minimálne na 1,2 baru a odvzdušnená.                ÁNO 

11. Skontrolujte vnútorný priemer a výšku komína (od pripojenia):                        mm /             m

12. Skontrolujte či je dymovod izolovaný,  počet kolien                           ks. a dĺžku              m.         

13. Otvor pre prívod čerstvého vzduchu do kotolne:   A=                           cm2

14. Kotol je napojený na vykurovací systém:       zatvorený     otvorený

15. Veľkosť expanznej nádrže:     V=                             lit.    

16. Kotol je napojený na vykurovací okruh s nádržou s objemom :  V=                             lit.

17. Vstavaná ochrana spiatočky kotla (60/63°C):         Esbe VTC______         Esbe LTC______

          Motorový 3cestný zmiešavací ventil             sek.                  Iné_____________________     

18. Pripojte senzory, čerpadlá, termostaty a dodatočnú reguláciu…                    ÁNO 

19. Skontrolujte či sú všetky otvory kotla vzduchotesne uzavreté.         ÁNO 

20. Zmerajte vlhkosť vykurovacieho dreva        vlhkosť dreva=                        %

21. Hlavným vypínačom zapnite reguláciu a vyberte jazyk.                                               ÁNO 

22. Zresetujte reguláciu na továrenské nastavenia ->3.Súbor->3.1.Načítať továrenské             ÁNO 



23. Zvoľte konfiguráciu systému ktorý máte ->9.Inštalácia->PIN->7530-

>9.1.Konfigurácia->9.1.1.Konfigurácia…

Vybranú:      Radiátory      Korektor        Mot.drive        Ochr. ventil        2.Okr.Izb. term.

      Podlahovka     Izbový term.      TÚV           2.vyk.okruhy.      BUF-CRO

24. Skontrolujte či sa nezobrazujú akékoľvek chyby potrebných či odpojených senzorov, ak áno, 

napravte ich.

25. Skontrolujte verziu softvéru regulácie ->7.Info               Verzia softvéru:                     .               

26. Vypnite voľbu jazyka na uvítacej obrazovke  ->6.Displej ->6.2. Výber jazyka

27. Nastavte správny dátum a čas ->5.Dátum & Čas…                     ÁNO   

28. Skontrolujte všetky nainštalované komponenty->4.Ovládanie->4.1.Manuálny test..    ÁNO 

29. Vykonajte správne zapálenie kotla: 1 rad menších drievok, na pokrytie žiaruvzdorného kameňa

pokryte drevené polená malými trieskami, pokryte triesky skrčeným papierom, naplňte komoru drevenými 

polenami až po vrch, zavrite vrchné dvierka – na regulácii stlačte Štart a nasledujte správy na obrazovke - 

zapáľte oheň, počkajte pokým  (Tfg) T spalín =50°C alebo kým Tfg>50°C,  zatvorte stredné dvierka a stlačte 

tlačidlo "ok".

30. Po 30 minútach na nominálnom výkone (D4),           (Tfg)                   T spalín=                °C

napíšte z obrazovky:                                                     (Tbc)     T spaľovacej komory=                °C
                                                                                                                                            O2=                %     

Ak je všetko správne zapojené a ak bolo zapálenie vykonané dobrými, suchými polenami, môžete 

očakávať nasledujúce parametre:

          25kW = Tfg< 140°C / Tbc= 380°C ±10°C / O2= 6,5%

          34kW = Tfg< 140°C / Tbc= 370°C ±10°C / O2= 6,5%

          45kW = Tfg< 140°C / Tbc= 410°C ±10°C / O2= 6,5%

Prioritou regulácie je udržanie nastaveného Tbc, nastavenie O2 – zmena primárneho a 

sekundárneho prívodu vzduchu, a nakoniec modulácia rýchlosti ventilátora. Ak sa kotol nedokáže 

dostať zo zlej kondície a všetky 3 parametre sú pod nastavenou hodnotou, kotol prestane s 

prácou. Veľmi nízka hodnota O2 (<2%O2) môže spôsobiť môže spôsobiť upchatie otvoru v 

žiaruvzdornom kameni - (ak sa kotol sám nedokáže dostať zo zlej kondície upravte horenie alebo 

manuálne odblokujte otvor).

Oheň v dolnej spaľovacej komore:  - plameň – kotol pracuje
    - iba iskry – zlá žiara (zlé zapálenie)

    - žiadny plameň – upchatý otvor na žiaruvzdornom kameni

Čerpadlo kotla sa spúšťa pri 66°C, a vypína pri 64°C. 

31. Pokiaľ bude kotol dosahovať po dobu 10 minút všetky nasledujúce parametre, vypne sa: 

          25kW = Tfg< Tboiler-10°C or min. 50°C / Tbc< 100°C / O2>16%

          34kW = Tfg< Tboiler-10°C or min. 50°C / Tbc< 100°C / O2>16%



          45kW = Tfg< Tboiler-10°C or min. 50°C / Tbc< 100°C / O2>16% 

 

32. Druhou podmienkou pre vypnutie kotla je ak dosiahne nasledujúce parametre na dobu 60 

minút:     25kW = Tbc< 100°C / O2>20%

          34kW = Tbc< 100°C / O2>20%

          45kW = Tbc< 100°C / O2>20%

33. Ak kotol dosiahne všetky nasledujúce parametre, na dobu minimálne 2 minút, tak je v 

režime ŽIARA a prestane pracovať:

          25kW = Tfg< 140°C / Tbc< 200°C / O2>14%

          34kW = Tfg< 140°C / Tbc< 250°C / O2>14%

          45kW = Tfg< 140°C / Tbc< 300°C / O2>14%

34. Počas prvých 60 minút regulácia neprihliada na parametre pre vypnutie kotla, rovnako 

ako 60 minút po otvorení horných kotlových dvierok.n

35. Zmerajte ťah komína (min. 8 Pa – max. 20 Pa):                           dP=                  Pa

36. (voliteľné)Zmerajte obsah CO (ppm) (<300ppm) pomocou analyzátora spalín:CO=       ppm

37. Ak ide o vykurovaciu konfiguráciu s jedným vykurovacím okruhom pracujúcu s vonkajším 

teplotným senzorom, nastavte parametre v menu "Vykurovací okruh" (čas ventilu, 

vykurovacia krivka)

-> 9.Inštalácia->PIN->7530->9.16.Vykurovací okruh…         ÁNO    NIE

38. Aktivujte možnosť Regulátor ak máte pripojené jeden alebo viac CM2K modulov (pre 2

dodatočné vykurovacie okruhy) a nastavte parametre (pozri technický manuál; 1+ alebo 2+

vykurovacích okruhov, čas ventilu, typ vykurovania  ->9.Inštalácia->PIN->7530->            

9.18.Regulator…                                                                                     ÁNO    NIE

39. Ak je k dispozícii alarmový box CAL s lampou a reproduktorom nakonfigurujte Výstup 

(12V)->11.Inštalácia->PIN->7530->9.16.Alarm->…                                                            ÁNO     NIE 

40. Ak je k dispozícii GSM modul, povoľte možnosť GSM / CMGSM a nakonfigurujte 

parametry ->11.Inštalácia->PIN->7530->9.16.Alarm->9.16.1.GSM…                             ÁNO     NIE

41. Uložte všetky zmeny do ‘Srvisných parametrov‘

->9.Inštalácia->PIN->7530->9.15.Súbor->9.15.4.Uložit servis…                                 ÁNO

42. Vysvetlite zákazníkovi ako čistit kotol - pred každým zapálením hornú a dolnú vykurovaciu 

komoru ( v závislosti na kvalite dreva) a údržba turbulátorov (-> 10.Čistenie), aspoň raz ročne 

treba vyčistit komoru pod turbulátormi (z ľavej alebo pravej strany kotla) komoru pod pripojením 

dymovodu a rovnako aj ventilátor a priestor v okolí turbulátorov                                                   ÁNO            

43. Podľa zákazníkových želaní nastavte teploty a vykurovacie okruhy...                                      ÁNO



44. Ukážte zákazníkovi technický manuál pre používanie a údržbu                       ÁNO

45. Poznámky:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

 

 

Do prevádzky uviedol:             Zákazník:

____________________________     _______________________ 

Kompletné "Uvádzanie do prevádzky pre kotol BioTec L" zašlite do Centrometalu na e-mail: 

servis@centrometal.hr alebo na fax: +385 40 372 621.         

mailto:servis@centrometal.hr

