
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
 - CentroPelet ZV / ZVB

ZÁKAZNÍK

Meno a priezvisko:

Adresa:

TEL číslo:

Fax:

E-mail:

KOTOL

Sériové čislo:

Rok výroby:

KOMÍN

VONKAJŠÍ VZDUCH

UMIESTNENIE KOTLA

Kotol je umiestnený na protipožiarnej základni:

Vzdialenosť k najbližším objektom je väčšia ako minimálna povolená (pozri manuál):

Skontrolujte, či sú všetky pohyblivé časti kotla v správnej polohe (pozri  manuál):      

Nainštalujte a utiahnite ovládací panel:

Nainštalujte kotol do vykurovacieho systému:

Pripojte výstup bezpečnostného ventilu k odpadovej vode:

Naplňte a odvzdušnite vykurovací systém (minimálne 1,2 baru):

Skontrolujte, či sú kachle pripojené k elektrickej sieti (230V):

Rýchlo spustite čerpadlo (stlačením tlačidiel              a            spoločne)

(ak sa čerpadlo nespustí, odstráňte maticu na čerpadle a spustite ho ručne)
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PALIVO

Typ a výrobca používaných peliet:

Typ kotla:

(PROSÍM VYPLŇTE DOKUMENT ČITATEĽNE VEĽKÝMI PÍSMENAMI)

Súprava dymovodných rúr Centrometal (T-kus, 1,5 m rúra, koleno) - FASÁDA

Súprava dymovodných rúr Centrometal (T-kus, 1,5 m rúra (alebo iný), koleno) - KOMÍN

vnút. priemer komína     cm a použiteľná výška           m, izolovaný, bez iných zariadení       

Dymovodné rúry - KOMÍN (bez setu dymovodných rúr Centrometalu)

dymovodné rúry s   m horizontálnych a, m vertikálnych rúr a kolená utesnené na 

spojoch                                                                                                                                           

Priemer komína je          cm a jeho výška          m, izolovaný, bez iných zariadení

Kotol je pripojený na prívod čerstvého vzduchu -   rúrou s priemerom   cm, dĺžkou m   a kolenami - 

ODPORÚČANÉ
Kachle nie sú pripojené k vonkajšiemu vzduchu, v miestnosti je zabezpečený dostatok čerstvého vzduchu na spaľovanie kotla (minimálne 40 m3 / h)

Pripojenie kotla:

Poznámky komína:
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ZVB16 ZVB20 ZVB24 ZVB32

ZV16 ZV18 ZV20 ZV22 ZV24 ZV26 ZV30 ZV32ZV14

ZVB15



PRVÉ SPUSTENIE

Naplňte zásobník peletami:

Zapnite hlavný spínač (zadná strana kotla):

Nastavte výkon na Po9 (pomocou     a     ) (na pár prvých hodín):

Nastavte teplotu vody kotla:

    (stlačte 1x (VYBERTE H2O) pomocou a   nastavte (odporúčaná 60-75°C))

Vysvetlite zákazníkovi, že ak nastavená teplota nie je dostatočná, čerpadlo(nastavte na najvyšší výkon) nemusí 
pracovať správne. Ak má čerpadlo stále dopyt po teplej vode je nutné zvýšiť teplotu vody. Ak čerpadlo nemá dopyt 

odporúčame použiť odporúčané hodnoty pre optimálnu operáciu kotla.:

Nastavte požadovanú teplotu miestnosti:

 (stlačte 2x               (VYBERTE ARIA)pomocou         a nastavte hodnotu (IBA ZV)

Nastavte rýchlosť ventilátora na maximálnu rýchlosť 5 (IBA ZV):

 (stlačte 2x   a pomocou   nastavte hodnotu)

Skontrolujte teplotu spustenia / zastavenia vykurovacieho čerpadla:

 (továrenské: ZV14-24 = 40°C; ZV32/ZVB15-32 = 55°C)

Skontrolujte rozdiel medzi teplotou vody v kotly pri spustení / zastavení kachlí:

 (factory: ZV14-24 = 15°C; ZV32/ZVB14-32 = 20°C)

Spustite kotol tlačidlom ON / OFF, počkajte na menovitý výkon a teplotu vody v kotly, počkajte na spustenie vent. 

horúceho vzduchu: Ak má oheň v kotly veľa alebo málo vzduchu, nastavte otáčky ventilátora spalín:

 (2sek          pomocou->  prejdite do Ut04 -> s       a prejdite na 33 -> 2x  pre potvrdenie odsávania->

 s         a    nastavte  hodnotu od -9 po +9 -> potvrďte a opustite s                 )

Ak sú pelety odlišného typu/kvality/rozmerov prispôsobte dodávanie paliva

 (2sek            pomocou   prejdite do Ut04 -> s        a na  33 ->          1x potvrdenie PELLIET->

 s        a        nastavte hodnotu od -9 po +9 -> potvrďte a opustite s                )

Nastavte týždeň deň, čas a čas podľa želania zákazníka:

Poznámky a zmeny softvéru počas uvedenia do prevádzky:
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+/- 1-9

+/- 1-9

ÁNO NIE

ÁNO           NIE

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Dátum uvedenia:

Autorizovaný servisák/spoločnosť:
Authorized serviceman ID number:

 Podpis servisného technika Pečiatka

VYHLÁSENIE

VYPLŇUJE CENTROMETAL d.o.o.

Datum ovjere Zapisnika:

Ime i prezime:

                      Potpis                                                                                                                     Pečat

ÁNO

ÁNO

Kotol bol nainštalovaný a uvedený do prevádzky podľa technického manuálu.

Zákazník je informovaný o technickom manuály, používaní a údržbe kotla a záručných podmienkach.

 Podpis zákazníka Podpis a pečiatka inštalatéra
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