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Vážený zákazník, 

  
Ďakujeme, že ste si vybrali jeden z našich produktov, ktorý je výsledkom technogických skúseností a nepretržitého výskumu 

zameraného na dosiahnutie špičkovej kvality v zmysle bezpečnosti, spoľahlivosti a úžitku. 

V tomto manuále nájdete všetky informácie a užitočné návrhy ako s maximálnou bezpečnosťou a efektívnosťou 

využívať náš produkt. 

 

Pamätajte, že prvé spustenie zariadenia musí byť uskutočnené autorizovanou osobou, ktorá 

skontroluje inštaláciu a vyplní záručný list. 

Akýkoľvek iný spôsob manipulácie alebo neoprávneného nahradzovania súčiastok 

neoriginálnymi môže ohroziť bezpečnosť prevádzkovateľa a  zároveň zbavuje výrobcu 

akejkoľvek občiansko-právnej a trestnej zodpovednosti. 
 
• Nesprávna inštalácia a údržba, nevhodný spôsob používania zbavuje výrobcu akejkoľvek zodpovednosti za prípadné

škody plynúce z používania kotla.
• Jednotka nemôže byť používaná na spaľovanie iného paliva ako sú pelety.
• Tento manuál vyhotovený výrobcom predstavuje neoddeliteľnú súčasť daného produktu a musí ňou aj zostať

počas trvania jeho životnosti. A k p r o d u k t p r e dáte alebo premiestnite na iné miesto, uistite sa, že spolu s
kotlom odovzdáte aj manuál, pretože informácie, ktoré obsahuje, sú adresované nielen kupujúcem u, ale
všetkým tým ktorí sa podieľali na dokončení inštalácie, používaní a údržbe.

• S t a r o s t l i vo s i p r e č í t a j t e i n š t r u k c ie a t e c h n i c k é in f o r m á c i e u v e d e n é v m a n u á l e
e š t e p r e d t ým a k o za č n e t e s i n š t a l á c i o u , p o u ží v a n í m a p r e v á d zk o v a n í m p r o d u k t
u .

• Dodžiavanie symbolov uvedených v manuále zaručuje bezpečnosť osôb i produktu, jeho hospodárne využívanie a
dlhšiu životnosť.

• Hoci starostlivo zostrojený dizajn a vypracovaná analýza rizík nám umožnili vytvoriť bezpečný produkt , odporúčame
pred zavedením kotla do prevádzky venovať zvýšenú pozornosť pokynom uvedeným v manuále

 a dodržiavať ich.
• Pri manipulácii s kotlom zvlášť opatrne pristupujte k jeho keramickým častiam.
• Skontrolujte, či je plocha, na ktorej budete produkt inštalovať, dokonale rovná.
• Stena, na ktorej bude produkt umiestnený, nesmie byť vyrobená z dreva alebo iného horľavého materiálu. Okrem toho

je potrebné dodržiavať bezpečnostné vzdialenosti.
• Kým je kotol v prevádzke, niektoré jeho časti (dvere, rúčka, bočné steny) môžu dosiahnuť vysoké teploty. Preto prijmite všetky

bezpečnostné opatrenia, najmä pokiaľ ide o deti, staršie alebo zdravotne postihnuté osoby a zvieratá.
• Inštaláciu môžu uskutočniť iba autorizované osoby.
• Priložené schém y a nákresy slúžia na ilustráciu; výrobca so zámerom sledovať zásady nepretržitého

zdokonaľovania a dopĺňania produktu môže bez upozornenia uskutočňovať úpravy, ktoré považuje za potrebné na
dosiahnutie tohto cieľa.

• K e ď k o t o l v p r a c u j e n a m a x . r ý c h l o s ť , dôrazne odporúčame používať rukavice pri manipulácii s
dvierkami a rúčkou zásobníka peliet.

• Je prísne zakázané inštalovať kotol v priestoroch spálne alebo
inom prostredí s pravdepodobnosťou explózie.
• Na výmenu používajte len náhradné súčiastky odporúčané
dodávateľom.

 
  

Nikdy nezakrývajte teleso kotla, ani nijakým iným spôsobom neupchávajte otvory umiestnené na 

jeho vrchnej časti počas prevádzky. Všetky naše kotly sú odkúšané na konštrukčnej linke. 

 
V prípade požiaru odpojte zdroj energie, použite hasiaci prístroj a volajte hasičov, ak je to 

nevyhnutné. Následne kontaktujte autorizovanú osobu.  

 

Tento manuál je neoddeliteľnou súčasťou produktu: uistite sa, že je vždy priložený k produktu, dokonca aj v prípade predaja inej 

osobe alebo prepravy na iné miesto. V prípade straty alebo poškodenia manuálu požiadajte o vydanie kópie miestneho 

technika. 

Tieto symboly označujú špecifické odkazy v manuále: 

  
POZOR: 
Toto upozornenie naznačuje, že správu, ku ktorej sa vzťahuje, by ste si mali pozorne a s porozumením 

prečítať, pretože jej nesprávny výklad môže spôsobiť závažné poškodenie kotla a ohroziť užívateľovu 

bezpečnosť. 

 
 

INFORMÁCIA:  
Tento symbol s l ú ž i  n a  z d ô r a z n e n i e  i n f o r m á c i e  d ô l e ž i t e j  p r e  s p r á v n u  

p r e v á d z k u  k o t l a . Je j  ne rešpek tovan ie  m ôže v iesť  k  neuspokoj ivému 

prevádzkovan iu  ko t la.  
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Normy a prehlásenia o zhode 
 
 
Naša spoločnosť prehlasuje, že kotol spĺňa doleuvedené 

normy v súlade so smernicami ES pre povinné označovanie 

výrobkov:  

• 2004/108 CE (usmernenie EMC) 
a n a s l e d u j ú c e  d o d a t k y ; 

• 2006/95 CE (usmernenie pre nízke napätie) 
a nasledujúce  d o d a t k y ; 

• 2011/65 EU (Nariadenie 2 o používaní nebezpečných substancií 
v elektrických a elektronických zariadeniach);  
• 2006/42 EC (Nariadenie o mechanizmoch);  
• N o v é  p r a v i d l á  z h o t o v a n i a  v ý r o b k o v  (CPR-

Con-struction Products Regulation) č. 305/2011 

týkajúce sa oblasti výroby;  
• EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; 

EN 60335-1; EN 60335-2-102; EN 62233, EN 50581. 

  
Bezpečnostná informácia: 
 
Pozorne si prečítajte manuál pre používanie a údržbu pred 

samotnou inštaláciou kotla a jeho uvedením do prevádzky! 

Ak budete potrebovať akékoľvek objasnenie, kontaktujte 

autorizovanú osobu. 

• Pe le tovac í  ko to l  m us í  byť  prevádzkovan ý 

len  v  ob ývaných pr ies toroch.  Kotol je ovládaný 

elektrickým panelom, čo umožňuje automatické a riadené 

spaľovanie; výmena v skutočnosti reguluje zápalnú fázu, 5 

úrovní pohonu ako aj štádium uzatvárania, pričom je 

garantovaná bezpečnosť prevádzky kotla. 

• Kôš určený na spaľovanie umožňuje, aby väčšina 

popola vyprodukovaná spaľovaním peliet padala do 

zbernej komory. J e  d ô l e ž i t é  k a ž d ý  d e ň  

k o n t r o l o v a ť  z b e r n ú  k o m o r u ,  k e ď ž e  s a  

p r e d p o k l a d á ,  ž e  n i e  v š e t k y  p o u ž í v a n é  

p e l e t y  d o s a h u j ú  š t a n d a r d y  v y s o k e j  

k v a l i t y (používajte len vysokokvalitné pelety odporúčané 

výrobcom!) 
 

Zodpovednosť 
 

Poskytnutím manuálu nenesieme občianskoprávnu 

a trestnú zodpovednosť  za poruchy vzniknuté z dôvodu 

čiastočného alebo absolútneho nedodržiavania inštrukcií 

v ňom uvedených. 

Odmietame niesť zodpovednosť za dôsledky plynúce z 

nevhodne a nesprávne používaného kotla, zo zásahov 

a úprav neautorizovanými osobami a/alebo  z používania 

neoriginálnych súčiastok určených pre tento model. 

V ý r o b c a  o d m i e t a  n i e s ť  a k ú k o ľ v e k  

o b č i a n s k o - p r á v n u  a l e b o  t r e s t n ú ,  

p r i a m u  a l e b o  n e p r i a m u  

z o d p o v e d n o i s ť  v y p l ý v a j ú c u  z :  

• N e d o s t a t o č n e j  ú d r ž b y ; 

• N e d o d r ž i a v a n i a  i n š t r u k c i í  

o b s i a h n u t ý c h  v  m a n u á l e  

• Používania, ktoré nie je v súlade s bezpečnostnými 
smernicami; 

• Inštalácie nezodpovedajúcej platným normám danej 

krajiny; 

• Inštalácie nekvalifikovaným alebo neškoleným 
personálom;  
• Úprav a opráv, na ktoré výrobca neposkytol 

oprávnenie; 

• Používania neoriginálnych 

náhradných dielov; 

 • Výnimočných udalostí. 

 

 

• Používajte iba drevené pelety; 

• S k l a d u j t e  p e l e t y  n a  c h l a d n o m  

a  s u c h o m  m i e s t e ; 

• Nikdy nesypte pelety priamo na 

ohnisko; 

 • Kotol plňte iba kvalitnými 

peletami s priemerom 6mm, ktoré 

odporúča výrobca; 

• Pred elektrickým zapojením kotla  musia byť 

prepojené prepúšťacie rúry s dymovodom ; 

• Ochranná mriežka umiestnená vo vnútornej časti 

nádoby na pelety sa nesmie vyberať; 

• P r o s t r e d i e ,  v  k t o r o m  j e  k o t o l  

u m i e s t n e n ý ,  m u s í  m a ť  z a b e z p e č e n ú  

d o s t a t o č n ú  v ý m e n u  v z d u c h u ; 

• Je zakázané zapájať do prevádzky 

kotol s otvorenými dvierkami alebo 

rozbitým sklom ; 

• Nepoužíva j te  ko to l  na  spaľovan ie 

odpadkov ; 
Kotol používajte iba za účelom, na aký bol 

vyrobený; 
• A k é k o ľ v e k  i n é  y u ž í v a n i e  j e  

p o v a ž o v a n é  z a  n e v h o d n é  

a  n e b e z p e č n é .  D o  n á s y p n í k a  

n e v k l a d a j t e  i n é  a k o  d r e v e n é  

p e l e t y ; 

• Kotol v prevádzke má horúce povrchy, sklo, rúčku 

a rúry, preto sa ich nedotýkajte bez použitia 

primeranej ochrany; 

• Udržiavaj te pal ivo a  všetky horľavé 
mater iály mimo dosahu kot la.
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Plnenie peletami 
 
 
Palivo sa nakladá cez otvorené dvierka v hornej časti

kotla. Do násypníka vyprázdnite pelety z vrecka. 

Najjednoduchší spôsob napĺňania spočíva v 2 krokoch:

 Nasypte polovicu obsahu vrecka do násypníka

a počkajte, kým pelety na jeho dne usadia;

• Potom dosypte druhú polovicu vrecka;

• Po nasypaní peliet zatvorte poklop nádoby na palivo;

 
Nikdy nevyberajte ochrannú mriežku z 

násypníka. Pri plnení  sa ubezpečte, že 

vrecko s peletami nie je v kontakte so 

žiadnym z horúcich povrchov.  

 

 

Kotol predstavuje produkt, ktorého vonkajšie povrchy sa 

vykurovaním stávajú horúce. Pri jeho prevádzkovaní buďte 

preto mimoriadne opatrní: 

• Nedotýkaj te sa  te lesa kot la,  an i  j eho rôznych 

komponentov,  nepr ib l ižu j te sa k  dv ierkam, 

pretože  b y  V á m  m o h l i  s p ô s o b i ť  

p o p á l e n i n y ; 

• Nedotkajte sa rúr na odťah dymu;  
• Neuskutočňujte žiadny typ čistenia;  

• Neskladujte popol; 

• Neotvárajte nádobu na popol;  
• Zabezpečte, aby sa v blízkosti kotla nepohybovali deti; 

 

 
 

Inštrukcie pre bezpečné a efektívne používanie: 
 
 
• Zariadenie nie je určené na používanie 

osobami (vrátane detí ) so zníženou fyzickou, 

zmyslovou či mentálnou  schopnosťou, nedostatkom 

skúseností alebo vedomostí, pokiaľ osoba zodpovedná za 

ich bezpečnosť nesprostredkovala nad nimi dohľad alebo 

inštruktáž týkajúcu sa používania zariadenia; 

 
• Nepožívajte kotol ako rebrík alebo lešenie; 

 

• N e u k l a d a j t e  n a  k o t o l  
o d e v y  n a  s u š e n i e .  
Akékoľvek vešiaky na odevy a iné musia byť skladované 

v bezpečnej vzdialenosti od kotla. – Hrozí riziko vzniku 

požiaru! 

 

• Vysvetlite starším ľuďom, ľuďom so zdravotným 

postihnutím, no najmä deťom, že kotol je vyrobený 

z materiálov, ktoré dosahujú vysoké teploty, preto sa 

musia zdržiavať iba v bezpečnej vzdialenosti keď 

je  v prevádzke. 

• K o t o l  m u s í  b y ť  p r i p o j e n ý  k  e l e k t r i c k é m u  

systému zabezpečenému uzemňovacím prívodom 

v súlade so smernicami 73/23 a 93/98 EHS; 

 

• Systém musí disponovať adekvátnym elektrickým 

výkonom deklarovaným pre kotol; 
 

• Neumývajte vnútornú časť kotla vodou.  
Voda by mohla poškodiť elektrickú izoláciu a spôsobiť 

elektrický šok; 

 

• Peletovací kotol nemá slúžiť ako prvok varenia; 

 

• Externé p o v r c h y  s a  p o č a s  p r e v á d z k y  
s t á v a j ú  v e ľ m i  h o r ú c e . Nedotýkajte sa ich bez 

primeranej ochrany. 

 

• Nedotýkajte sa kotla mokrými rukami: kotol obsahuje 
elektrické komponenty, medzi ktorými pri nevhodnej 

manipulácii môže preskočiť iskra. 

• Nikdy neotvárajte dvierka na kotli, keď je v prevádzke. 
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Prevádzkové priestory 
 
 
Pre dobré fungovanie a tepelnú distribúciu by mal byť kotol 

uložený na mieste s dostatočným prísunom vzduchu 

potrebného na spaľovanie peliet (v objeme cca 40 

m
3

/hod.), a k o  j e  t o  u v e d e n é  v  

s m e r n i c i  u p r a v u j ú c e j  

i n š t a l á c i u  a  v  s ú l a d e  

s  m i e s t n y m i  š t a n d a r d a m i  d a n e j  

k r a j i n y .  

Kapacita miestnosti nesmie byť menšia ako 30 m
3

. Vzduch 

musí prúdiť dovnútra cez otvory natrvalo zabudované  do 

steny (v blízkosti kotla),  k t o r é  m a j ú  z  

v o n k a j š e j   s t r a n y  p l o c h u  s prierezom  

minimálne 100 cm
2

. Tieto otvory musia byť vytvorené tak, 

aby nebolo možné ich nijakým spôsobom upchať. Eventuálne 

môže byť do miestnosti, ktorá potrebuje vetranie, zabezpečený 

prívod vzduchu zo susedných miestností, pokiaľ sa v nich 

nachádza vzduch privádzaný zvonka, nepoužívajú sa 

ako spálne, či kúpeľne a za predpokladu, že v nich 

nevzniká riziko požiaru, ako napr. v garážach, 

drevárňach a skladoch s osobitným dôrazom na 

stanovené štandardy. 
                                                                                                                                                                        Min. 100cm2  

      Nie je povolené inštalovať kotol do spální,kúpeľní  
                alebo do miestnosti s nainštalovaným iným vy- 

         !        kurovacím zariadením (kozub, kotol atď.),  

                  Ktoré nedisponuje vlastným nezávislým  
                  prívodom vzduchu.  
 Platí zákaz umiestňovania kotla do miestnosti s explozív- 
 nym ovzduším. 
 Podlaha miestnosti, v ktorej má byť kotol inštalovaný,   
 musí byť dostatočne pevná, aby zniesla jeho hmotnosť. 
  Ak sú steny horľavé, pre kotol zabezpečte minim.  
  vzdialenosť 10 cm od zadnej čast (A), 40 cm od bočnej 
 strany (B) a 150 cm od prednej časti. 
 Ak sa v miestnosti nachádzajú zvlášť chúlostivé  
 predmety ako sú závesy, pohovky a ďalší nábytok,  
  ich vzdialenosť od kotla by mala byť ešte väčšia.   

 
 

 Napojenie k externému prívodu vzduchu 
 Je dôležité, aby do miestnosti s nainštalovaným  

kotlom prúdilo aspoň také množstvo vzduchu, aké  

je potrebné pre dobré spaľovanie v zariadení a vetranie 

miestnosti.  Toto možno dosiahnuť buď vytvorením                       Pri drevených podlahách nainštalujte ochranu 

trvalých otvorov v stenách na výmenu vzduchu                        povrchu podlahy v súlade s platnými          

zvonka alebo jednou, či viacerými vetracími rúrami.                       predpismi danej krajiny.  

Na tento účel musí byť v obvodovej stene v blízkosti  

kotla vyrezaný otvor s prierezom min. 100m
2 
(ekviva- 

lent k okrúhlemu otvoru s priemerom  12cm alebo                                Nie je nutné prepájať prívod vzduchu priamo 

štvorcovému otvoru s rozmermi 10x10cm) chránený                            s kotlom (aby prichádzal vzduch priamo                                                                         

mriežkou zvnútra i zvonka.                                                                     zvonka), ale je dôležité, aby bolo  

Prívod vzduchu musí byť v miestnosti s nainštalovaným                      zabezpečené prúdenie vzduchu v objeme      

kotlom chránený mriežkou, kovovou sieťkou alebo inou                        50m
3
/hod. prostredníctvom otvoru s priemer- 

vhodnou ochranou pokiaľ nezredukuje priestor na menej                     mi, ktoré sme už uviedli.  

ako potrebné minimum.                                                                          Viď Smernica UNI 10683. 

Prívod vzduchu tiež musí byť nasmerovaný tak, aby ho                         

nebolo možné zablokovať. 
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Pripojenie dymovodu
 

Dymovod musí mať vnútorný rozmer, ktorý nie je väčší
ako 20x20 cm, alebo priemer 20 cm. V prípade väčších
rozmerov, alebo ak je dymovod v zlom stave (napríklad
praskliny, nedostatočné odizolovanie, atď.), odporúčame
upevniť potrubie nehrdzavejúcou ocelou primeraného
priemeru na dymovod po celej jeho dĺžke až do konca.
Prekontrolujte vhodnými nástrojmi, že prúdenie vzduchu je
v rozmedzí 6 Pa a 10 Pa. Tento druh pripojenia
zabezpečuje odsávanie výparov aj v prípade dočasného
prerušenia dodávky elektriny.
Na dolnom konci dymovodu urobte kontrolný uzáver pre
pravidelnú kontrolu a čistenie, čo musí byť urobené každý
rok. Urobte plynotesný spoj na dymovod prostredníctvom
potrubia a spojov podľa našich pokynov. Ubezpečte sa, že
vetru odolný kryt je upevnený v súlade s platnými
predpismi.

 

 
Pripojenie vonkajšieho odizolovaného potrubia
alebo potrubia s dvojitou stenou.
  
Jediný povolený druh potrubia je izolovaný (s dvojitou
stenou) nerezový, hladký z vnútra a pripevnený na stenu.
Ohybné nerezové potrubie nesmie byť použité. Na dolnom
konci dymovodu urobte kontrolný uzáver pre pravidelnú
kontrolu a čistenie, čo musí byť urobené každý rok. Urobte
plynotesný spoj na dymovod prostredníctvom potrubia a
spojov podľa našich pokynov. Ubezpečte sa, že vetru
odolný kryt je upevnený v súlade s platnými predpismi.
Prekontrolujte vhodnými nástrojmi, že prúdenie vzduchu je
v rozmedzí 6 Pa a 10 Pa.

 

 
Pripojenie na dymovod
  
Pre správnu funkciu musí mať potrubie spájajúce kotol a
komín, alebo dymovod, musia mať sklon nie menej ako
3% v horizontálnom smere, ktorého dĺžka nesmie
presiahnuť 2 metre a vertikálna vzdialenosť medzi dvoma
T konektormi (zmena smeru) nesmie byť menšia ako 1,5
m.
Prekontrolujte vhodnými nástrojmi, že prúdenie vzduchu
je v rozmedzí 6 Pa a 10 Pa. Na dolnom konci dymovodu
urobte kontrolný uzáver pre pravidelnú kontrolu a čistenie,
čo musí byť urobené každý rok. Urobte plynotesný spoj
na dymovod prostredníctvom potrubia a spojov podľa
našich pokynov. Ubezpečte sa, že vetru odolný kryt je
upevnený v súlade s platnými predpismi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 2: pripojenie na

dymovod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 3: pripojenie na
vonkajšie potrubie na
izolované potrubie alebo
potrubie s dvojitou
stenou.
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LED 

 

SYMBOL 

 

DESCRIPTION 

  
 

1 
 

 The LED is on when the parameter 
UT01 on the menu is not on OFF and 
the weekly or daily programming are 
set. 

 
 

2 
 

 The LED starts up every time the boiler 
is loading pellets 

  

3 
 

 The LED blinks when the board 
signalises a change in temperature 
or power set by the infrared remote 
control. 

  

4 
 

 The LED is on when the room 
temperature reaches the value set on 
the menu SET Water. 
  

5 
 

 

“SET” 
 

The LED blinks to indicate that you are 
entering the menu user/technician or 
that you are modifying the temperature 
set. 

  

6 
 

 The LED switches on when the water 
circulator is working. 

 

 
Ohnisko spalín
 

Vyhnite sa kontaktu s horľavými materiálmi (napr. drevené
trámy) a v prípade potreby zabezpečte ich izoláciu
ohňovzdorným materiálom. V prípade prechodu potrubia
cez strechy alebo steny odporúča sa použiť špeciálne
súpravy pre prechod, certifikáty sú komerčne dostupné. V
prípade požiaru v komíne vypnite kotol, odpojte zo siete a
nikdy neotvárajte dvere. Potom zavolajte záchranné
zložky.

Vzdialenosť k objektom

 

Kotol by mal byť kontrolovateľný zo všetkých strán, takže
musí byť zachovaná vzdialenosť aspoň 40 cm vzadu a po
stranách. Tiež sa odporúča uchovávať drevené pelety a
iné horľavé látky v primeranej vzdialenosti.

 

 

Komínový príklop
 

Komínový príklop musí spĺňať tieto požiadavky:
- Musí mať príslušný priemer a vnútornú formu potrubia.
- Musí mať funkčný výstupný priemer, ktorý nie je menší
ako dvojnásobok toho potrubného.
- Komínový príklop na streche, alebo ktorý ostáva spojený
s vonkajškom (napr.  v prípade otvorenej povaly alebo
pôjdu), musí byť zaťažený tehlovým alebo kachličkovým
materiálom a v každom prípade musí byť odizolovaný.
- Musí byť postavený tak aby zabraňoval dažďu, snehu a
vzniku cudzích telies do potrubia, takže vypúšťaniu
produktov spaľovania nie je zabránené vetrom
akéhokoľvek smeru a sily (vetru odolný komínový príklop).
- Komínový príklop musí byť umiestnený tak, aby
zabezpečoval primeraný rozptyl a zriedenie produktov
spaľovania a v každom prípade musí byť mimo spätného
toku.
- Komínový príklop musí byť vetru odolný a musí byť nad
okrajom
- Prípadné štruktúry a iné prekážky, ktoré sú vyššie ako
komínový príklop, nesmú byť v blízkosti samotného
príklopu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

YES NO 
 

Fig. 5: Vlastnosti komína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
POZNÁMKY:

 

- Zariadenie musí byť inštalované kvalifikovaným
technikom, ktorý spĺňa technické a profesijné požiadavky
podľa DM37/2008, na jeho zodpovednosť, pre
zabezpečenie súladu s princípmi dobrej techniky.
- Kotol musí byť pripojený k ohrievaciemu systému alebo
sieti, ktorá dodáva horúcu vodu, v súlade so svojím
výkonom.
- musíte mať na pamäti všetky zákony a národné,
regionálne, provinčné a obecné zákony krajiny, v ktorej
inštalujete zariadenie
- Skontrolujte, že podlaha nie je horľavá: ak je po potrebné
použite vhodnú podložku.
- V miestnosti kde má byť generátor tepla inštalovaný
nesmie byť už umiestnený alebo inštalovaný iný generátor
tepla, s príklopom, alebo ventilačnými otvormi
kolektívneho typu.
Ak sú tieto zariadenia umiestnené v priľahlých
miestnostiach, ktoré sú navzájom prepojené, je zakázané
súčasne používať obe generátory tepla, pretože existuje
riziko, že v jednej miestnosti poklesne tlak.
- Je zakázané inštalovať kotol v spálňach a kúpeľniach
- Pokiaľ je to možné, použite pre hydraulické pripojenia
(viď nasledujúca kapitola) hadice kdekoľvek to je možné
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Spúšťanie kotla

 
 

Remove any components wich might 
1 2

burn from the firebox and from the glass 3

 (various instructions and adhesive labels) 4

6

 5

Nasypte pelety                                                                                                                            Obr. 2

 
Palivo sa sype z hornej časti kotla otvorením dvierok.
Nasypte pelety do zásobníka. Ak je prázdny, zmestí sa
doň o niečo viac ako 45 kg balenie. To sa dá najľahšie
urobiť v dvoch krokoch:
- Nasypte polovicu balenia do zásobníka a počkajte aby
sa palivo dole usadilo.
- Potom nasypte zvyšok.
 
 Nikdy neodstraňujte ochranný kryt na

zásobníku. Pri plnení nedovoľte, aby sa
balenie peliet dotklo akéhokoľvek horúceho
povrchu.

 

  
Ohnisko by sa malo čistiť pred každým 

spustením.

 

Ovládací panel (Obr. 2)

Tlačidlo       sa používa na zapnutie alebo vypnutie kotla a
na ukončenie programovania.
Tlačidlá       a         sa používajú na nastavenie teploty, na
funkcie displeja a programovacie funkcií.
Tlačidlá       a       sa používajú na reguláciu tepelného
výkonu.
Tlačidlo        sa používa na nastavenie teploty a
programovacie funkcií.

Horný a dolný displej sa používa na zobrazenie rôznych
správ.

  
Odporúča sa použiť suché drevené pelety s
maximálnym priemerom 6 mm.

 

  
Predbežné kontroly

 

Pred zapnutím kotla na pelety sa uistite, že zásobník
peliet je plný, spaľovacia komora je čistá, sklenené dvierka
sú zavreté, kotol je zapojený do elektriny a vypínač na
zadnej strane je zapnutý na “1“.
 

 
 
Zapnutie kotla

 

Stlačte tlačidlo na niekoľko sekúnd pokým sa 

kotol nezapne.

“Fan“ sa zobrazí na hornom displeji
a “Acc“ na dolnom displeji. Počas
tejto fázy jednotka vykonáva
diagnostiku  (približne 20 sekúnd)
na systéme odvodu spalín.

“Load wood“ je nasledujúca fáza,
ktorá udáva, že majú byť nasypané
pelety. Žhaviče sa rozohrejú aby
zapálili oheň. 

Keď je teplota výparov 50°C
(približne do 10 minút), kotol
potvrdí zapálenie: “Fire “ sa
zobrazí na hornom displeji a “on“
na dolnom displeji.

Po tejto fáze, ktorá trvá približne
5 minút bude vykurovací výkon
(Po6) a teplota miestnosti (napr.
25°C) striedavo zobrazované na
hornom displeji a teplota systému
dodávky vody bude ukázaná na
dolnom displeji.

 V prípade ak plameň nezažne do 10 minút, kotol sa
zasekne: na hornom displeji sa zobrazí “ALAR” a na
dolnom displeji bude blikať “NO ACC”.
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Z ohniska a skla odstráňte všetky
komponenty ktoré by mohli zhorieť (rôzne
nálepky či návody)

“SET”

LED SYMBOL DESCRIPTION

1

2

3

4

5

6

Kontrolka svieti, ak nie je parameter
UT01 v ponuke   na   OFF   a
týždenné   alebo denné programy s

ú
nastavené.

Táto kontrolka svieti vždy keď keď
kachle naberajú prvé pelety.

Kontrolka bliká, keď displej signalizuje
zmenu teploty alebo výkonu
nastavenú diaľkovým ovládačom.

Kontrolka svieti keď teplota v izbe
dosiahla hodnotu prednastavenú v
menu "SET Water".

Kontrolka bliká keď vstupujete do
menu úžívateľ/technik alebo ke

ď
nastavujete teplotu.

.
Kontrolka sa zapne, keď začne pracovať
obehové čerpadlo vody.



 

POZNÁMKY:

V prípade opakovaných zaseknutí sa vo fáze zapálenia,
zatiaľ čo sú pelety pravidelne plné, sa môže vyskytnúť
problém so žeravením elektrickej žhaviča. V tomto
prípade, zatiaľ čo čakáte na technika, môže byť peletový
kotol naštartovaný manuálnym použitím kociek tuhého
paliva (podpaľovače). 
Procedúra manuálneho naštartovania:
- otvorte dvere;
- zoberte kocky tuhého paliva a uložte ich do vnútra
ohniska spolu s trochou peliet;
- zoberte zápalku a podpáľte tuhé palivo vo vnútri ohniska;
- počkajte pár minút a zatvorte dvere;
- pokračujte v bežnej procedúre zapálenia.

 

  
Na naštartovanie kotla nepoužívajte
akékoľvek horľavé tekutiny. Počas fáze
plnenia držte vrece s peletami mimo
kontaktu s horúcim kotlom.

 
 
Nestavenie výkonu a teploty vody                            

 

 

Pre nastavenie teploty vody stlačte tlačidlo             len raz.
Uvidíte slová “Set H2O“, ktoré blikajú na hornom displeji.
Teplotu vody si môžete prečítať na dolnom displeji.

  

Použite tlačidlá           a           pre zvýšenie či zníženie
požadovanej hodnoty. Rozmedzie teploty vody je 55°C -
80°C.
 

  
Nastavenie teploty miestnosti
 

 

 
 
 Rozmedzie teploty miestnosti je 7°C - 40°C.
 

 

Kotol na pelety vypnete
stlačením tlačidla        na
niekoľko sekúnd, pokým sa na
hornom displeji nezobrazí “OFF“.

 

Prívod peliet sa zastaví okamžite, ale kotol bude pracovať
až pokým akumulované teplo nebude vyčerpané, na o sa
automaticky vypne po maximálne 30 minútach.

  

POZNÁMKY
Kotol je vybavený automatickým
zariadením, ktoré umožňuje
čistenie ohniska po určitom čase:
keď nadíde tento čas, oheň v
kotle sa automaticky zmenší a
na displeji sa zobrazí
“PULFIRE“. Po niekoľkých
minútach začne kotol opäť
pracovať normálne.

 

Pri ukončovaní prevádzky neodpájajte kotol od 
elektriny aby ste ho vypli. Počkajte až sa skončí cyklus 
automatického vypnutia. Pokračujúca prevádzka 
ventilátora pre odsávanie spalín je normálna a 
znamená, že kotol je stále horúci. V prípade nízkych 
teplôt sa môže stať, že kotol spustí na pár minút 
ventilátor a cirkulátor dymu, aby zabránil zmrazeniu 
potrubia systému. V prípade, že dôjde k výpadku 
energie vyvetrá hlavný ovládač zvyšky dymu akonáhle 
bude dodávka energie obnovená. Za týmto účelom 
zvýši hlavný ovládač rýchlosť a ukáže na displeji slová 
“Cool FIRE“. Ako náhle bude dokončená chladiaca 
fáza, kotol sa automaticky uvedie do prevádzky, aká 
bola nastavená pred výpadkom energie.
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Vykurovací výkon je
nastavovaný tlačidlami         a
Nastavenie vykurovacie výkonu
na Po 9 sa odporúča na prvé
hodiny prevádzky kotla.

Pre nastavenie teploty miestnosti
stlačte tlačidlo        dva krát: uvidíte
blikajúce slová “SET ARIA“ na dolnom
displeji. Nastavenú teplotu uvidíte
na hornom displeji. Použite tlačidlá         a        pre zmenu
hodnoty.

 Procedúra vypnutia kotla



Izbový senzor

  
Senzor miestnosti
Poloha senzoru okolitého prostredia

Keď kotol umiestnite na svoje miesto odporúčame
prekontrolovať, či je senzor vyzdvihnutá zo svojho
prostredia a mimo konštrukciu horúceho kotla, aby sa
zabránilo detekcii nesprávnych teplôt.
Senzor izby je umiestnený na zadnej strane kotla. Keď
používate vnútorný termostat, mali by ste vždy nastaviť
teplotu vyššiu o pár stupňov (napr. 22°C, ak chcete mať v
prostredí 20°C), pretože sonda je bohužiaľ ovplyvnená
vplyvom telesa horúceho kotla.

 
Príklad prevádzky

Ak je teplota miestnosti zaznamenaná senzorom, na
kontrolnom paneli je zvýraznených 15°C a nastavená
teplota je 20°C, kotol bude sledovať vopred nastavenú
krivku až do päťnásobku výkonu. Po dosiahnutí 20°C sa
prepne do režimu "pripravený" a zobrazí slovo “ECO-
STOP“. Keď teplota miestnosti poklesne pod hodnotu
nastavenú na kontrolnom paneli (napr. 18°C) a ubehol už
dostatočný čas vypnutia, kotol sa znova automaticky
zapne, a bude fungovať až pokým nedosiahne 20°C.

 

Bez ohľadu na fungovanie externého termostatu je kotol
vybavený interným termostatom, ktorý funguje
nasledovným spôsobom:

 
Režim modulácie kotla je nastavený

 

Keď je dosiahnutá požadovaná teplota, kotol upraví svoj
výstup na minimum, t.j. pokým znova nie je dopyt po
energii. Ak aj napriek zmenšenému výkonu v režime
modulácie teplota vody aj naďalej stúpa nad 15°C
nastavenej teploty a ostane tak po dobu aspoň 60 minút,
kotol sa vypne. Na displeji sa zobrazí “STOP-FIRE“.
Následný automatický reštart sa spustí akonáhle teplota
vody spadne 15°C  pod nastavenú teplotu vody.

 

 

Zapnutý režim ECO-STOP 

 

  

Externý senzor miestnosti (termostat)
Poloha externého senzoru miestnosti
 
Vonkajší termostat nie je dodávaný s kotlom a musí byť
obstaraný užívateľom. Pre lepšiu prevádzku musí byť kotol
kontrolovaný teplotou zaznamenanou na termostate
vonkajšieho prostredia. Je umiestnený v strednej polohe s
prihliadnutím na miestnu inštaláciu a zabezpečuje lepší
súlad medzi požadovanou teplotou a poskytovanou
teplotou.

 

Inštalácia
Pripojte dva káble zo steny na termostat umiestnený na
svorkách konektora. Vsuňte konektor do zásuvky na
zadnej strane kotla.
 

Ak zapojíte externý termostat, kotol odpojí
interný termostat.

 
Kotol môže pracovať v režime “modulácia
kotla“ (štandard) alebo ECO-STOP.
 

Kotol má režim ECO-STOP štandardne
vypnutý.

Ak je táto funkcia kotla zapnutá a kotol dosiahne
požadovanú teplota, kotol sa ustáli v režime minimálneho
výkonu po dobu T1( čo môže byť minimálne 1 minúta a
maximálne 30 minút). Pokiaľ počas tejto doby nie je znova
vyžiadaná výkon kotla, kotol sa automaticky vypne a
displej zobrazí správu “STOP-FIRE ECO OFF“. Kotol sa
automaticky zapne len ak je dopyt po teplote z termostatu.
Ak teplota klesne pod hodnotu nastavenú na termostate
(napr. 18°C), kotol sa opäť automaticky zapne, až pokým
nedosiahne teplotu 20°C.

 

  

Všetky operácie automatického zapálenia v prípade,
že sa zníži dopyt po teplej vode, sú možné ak je
ohrievač zapnutý alebo v režime ECO-STOP. Ak
užívateľ manuálne kotol vypne prostredníctvom
tlačidla pre vypnutie/zapnutie, kotol nevykonáva
automatické zapálenie pri výkyvoch teploty alebo ak
je dopyt po horúcej vode. V prípade potreby výroby
domácej horúcej vody sa odporúča vypnúť režim
ECO-STOP, pre skrátenie odozvy na dopyt po
horúcej vode.
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Pripojenie do systému

 
  

Pripojenie kotlado systému musí byť vykonané LEN
odbornými pracovníkmi, ktorí sú schopní vykonať
inštaláciu správne, v súlade s platnými normami v
danej krajine.  Výrobca nemôže byť braný na
zodpovednosť za škody na zdraví a majetku v prípade
chybnej prevádzky, ak vyššie uvedené pokyny neboli
dodržané. 

 

Existujú 2 typy zapojenia:

- Zatvorený systém

- Otvorený systém.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teplá voda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiatočka 

(studená voda

 

 

Zatvorený systém

 

Tento výrobok bol navrhnutý a postavený aby pracoval so
systémom s uzavretým potrubím. Vo všeobecnosti platí,
že systém s uzavretým potrubím má expanznú nádrž už
zabudovanú. Podľa aktuálnej talianskej normy UNI 10412-
2 (2009) musí byť systém s uzavretým potrubím vybavený
okrem expanznej nádrže aj:
- bezpečnostným ventilom
- termostatom kontroly cirkulácie
- poplašným zariadením
- indikátorom teploty
- indikátorom tlaku
- zvukovým alarmom
- automatickým nastavením
- bezpečnostným termostatom s manuálnym resetom
- cirkulačným systémom

 
 

Bezpečnostný ventil

 

 
 

 

 

 

prívod 

vzduchu

Ø50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
vývod do 

komínu

 
Ø 80 

 

 

Otvorený systém

 

Otvorený systém je bezpečnejší systém, ktorý nevyžaduje 

pridanie ďalších bezpečnostných prkov. Krbové kachle, drevené 

kotly a sporáky nevyhnutne vyžadujú používanie systému 

otvorených nádob. Otvorená nádoba, ktorá je pripojená k 

termoproduktu, môže zabezpečiť obehové čerpadlo, ktoré je 

namontované na spiatočke, tým systém pracuje pri nižších 

teplotách, čím sa dosiahne výhoda dlhšej životnosti. Avšak iba 

počas práce v optimálnych podmienkach. Čerpadlo 

namontované na zadnej strane môže pretlačiť vodu cez ventil a 

môže sa dostať späť do systému cez prívodné potrubie, čo 

spôsobí fenomén kyslíka, ktorý veľmi poškodzuje životnosť 
kotla.

Aby sa zabránilo tomuto javu je možné aplikovať tieto
opatrenia:
- znížte rýchlosť čerpadla aby sa znížilo pretekanie
- rozdeľte bezpečnostné potrubie a výtlačné potrubie, nie
90° uhlom, ale zakrivenou spojnicou.
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UT01

 Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

  Sobota

 Nedeľa

Časový termostat je vypnutý

SK

Programovateľné

UT02

                  hodnotyParameter Popis

Význam užívateľských parametrov sú podrobne vysvetlené
nižšie:

UT01
Časový termostat vykurovania zapnutia a vypnutia
podľa aktuálne nastavených hodín.
Tento parameter sa používa na aktivovanie alebo
deaktivovanie aktuálneho dňa z týždňa. Pomocou tlačidiel
           a            vyberte požadované hodnoty, podĺa toho
ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke:

UT02
Nastavenie hodín
Tento parameter sa používa na nastavenie aktuálnej
hodiny, stláčaním tlačidiel         a         vyberietete aktuálnu
hodinu.
Stlačením tlačidla          prejdete na ďalší parameter.

UT03
Nastavenie minút
Stláčaním tlačidiel            a         vyberiete aktuálnu minútu.
Stlačením tlačidla          prejdete na ďalší parameter.

UT04
Nastavenie technických parametrov
Stlačením tlačidla           prejdete na ďalší parameter.

UT03

UT04

UT05

UT06

UT07

UT08

UT09

UT10

UT11

UT12

UT13

UT14

UT15

UT16

 Horný
Displej VÝZNAM

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

OFF

Príklad:
Ak  dnes  je  štvrtok,  zvoľte  "Deň  4";  ale  zvoľte  "OFF"  pre
spustenie  kachlí  na  pelety  ručne  (bez  programovania)  to
znamená , že časový termostat je vypnutý.

Časový termostat kúrenia
Funkcia časového termostatu kúrenia sa používa na
programovanie kachiel na pelety pre automatické
zapnutie a vypnutie v lehote jedného týždňa.
Pre prístup k programovaniu, stlačte a podržte tlačidlo
po dobu asi troch sekúnd "UT01" sa vám zobrazí na
hornom displeji: stláčaním tlačidla         niekoľkokrát s
ohľadom na nasledujúcu tabuľku, kachle naprogramujete
podľa vlastných potrieb. Stlačením tlačidla
kedykoľvek ukončíte programovaciu fázu.
Jedná sa o parametre časového termostatu
vykurovania.:

PC
Typewriter
Pondelok

PC
Typewriter
Stlačte tlačidlo          pre prejdenie na ďalší parameter

PC
Typewriter
V. časový termostatvypínanie a zapínanie.Nastavenie dni z týžďna

PC
Typewriter
OFF; Day 1, ...,Day7

PC
Typewriter
Nastavenie aktuálnejhodiny.

PC
Typewriter
Od 00 do 23

PC
Typewriter
Nastavenie aktuálnejminúty

PC
Typewriter
Od 00 do 60

PC
Typewriter
Nastavenie technickýchparametrov

PC
Typewriter
Vyhradené

PC
Typewriter
Nastavenie času priprvom spúštaní kachlí

PC
Typewriter
Nastavenie času vypnutia pri prvom spúšťaní

PC
Typewriter
Výber dňa z týždňaprvého spúšťania

PC
Typewriter
Nastavenie času pridruhom spúšťaní kachlí

PC
Typewriter

PC
Typewriter
Nastavenie času vypnutia pri druhomspúšťaní

PC
Typewriter
Výber dňa z týždňatretieho spúšťania

PC
Typewriter
Výber dňa z týždňaštvrtého spúšťania

PC
Typewriter
Výber dňa z týždňadruhého spúšťania

PC
Typewriter
Nastavenie času pritreťom spúšťaní kachlí

PC
Typewriter
Nastavenie času pritreťom spúšťaní kachlí

PC
Typewriter
Nastavenie času vypnutia pri treťomspúšťaní

PC
Typewriter
Nastavenie času vypnutia pri štvrtomspúšťaní

PC
Typewriter
Od 00:00 do 23:5010-minútové kroky

PC
Typewriter
Od 00:00 do 23:5010-minútové kroky

PC
Typewriter
Od 00:00 do 23:5010-minútové kroky

PC
Typewriter
Od 00:00 do 23:5010-minútové kroky

PC
Typewriter
Od 00:00 do 23:5010-minútové kroky

PC
Typewriter
Od 00:00 do 23:5010-minútové kroky

PC
Typewriter
Od 00:00 do 23:5010-minútové kroky

PC
Typewriter
Od 00:00 do 23:5010-minútové kroky

PC
Typewriter
Medzi on/off pre dni od 1 do 7

PC
Typewriter
Medzi on/off pre dni od 1 do 7

PC
Typewriter
Medzi on/off pre dni od 1 do 7

PC
Typewriter
Medzi on/off pre dni od 1 do 7



Bezpečnostné zariadenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tlakový spínač: sleduje
pokles tlaku v dymovode. Je
navrhnutý tak, aby vypol
transportér peliet v prípade
zapchania dymovodu alebo
značného spätného tlaku
spôsobeného vetrom. V
prípade spustenia tlakového
spínača sa zobrazí: “ALAR-
DEP-FAIL“.

Motor s prevodovkou:
ak sa motor zastaví, kotol
beží ďalej až pokým oheň
nezhasne z dôvodu
nedostatku paliva a pokým
sa neschladí na minimálne
hodnoty.

Senzor teploty spalín:
termočlánok, ktorý meria
teplotu spalín a udržuje
prevádzku alebo vypína
kotol, ak teplota spalín
klesne pod vopred
nastavenú hodnotu.

Elektrická bezpečnosť: kotol
je chránený voči prudkým
výkyvom prúdu (napr. blesk)
hlavnou poistkou 4A, ktorá je
umiestnená na kontrolnom
paneli vzadu na kotle. Iné
poistky, ktoré chránia
elektronické obvody, sa
nachádzajú v samotných
obvodoch.

 

 

 
 

RESET

VODY

 

 

 

 

 

 
 
Bezpečnostný termostat
teploty vody s manuálnym
resetovaním: ak teplota
nádrže s vodou prekročí
prednastavenú bezpečnú
teplotu 100°C, okamžite
vypne kotol a zobrazí
“ALAR-SIC-FAIL“. Pre
opätovné naštartovanie
musíte vykonať manuálne
zresetovanie.

Sonda teploty vody: ak sa
teplota vody približuje
hraničnej teplote 100°C,
sonda preruší dodávku
peliet.

Automatický
odvzdušňovací ventil:
tento ventil odstraňuje
vzduch z kotla a
vykurovacieho systému.

Bezpečnostný ventil: tento
ventil zabraňuje pretlaku v
hydraulickom systéme. Ak
tlak v kotly alebo sústave
prekročí 2,5 baru, vypustí
vodu zo systému.

 
 

Funkcia proti zamrznutiu: Ak sonda na kotly zaznamená teplotu vody nižšiu ako 5°C, obehové čerpadlo sa
automaticky zapne, aby sa predišlo zamrznutiu systému.
 

Funkcia proti zaseknutiu: ak sa čerpadlo po dlhú dobu nepoužíva, aby sa predišlo zablokovaniu je
pravidelne automaticky aktivované na 10 sekúnd.
 

 
 

Manipulácia s bezpečnostnými zariadeniami je zakázaná. Až po odstránení príčiny, ktorá viedla k
spusteniu bezpečnostného alarmu je možné znova zapáliť kotol a tak zresetovať automatickú
funkciu senzora. Aby ste pochopili čo sa stalo, preštudujte si tento návod, konkrétne paragraf
týkajúci sa varovaní, ktorý vysvetľuje čo treba robiť na základe varovnej správy, ktorú zobrazuje
displej kotla.
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Signály alarmov
 
V prípade pracovnej poruchy systém informuje užívateľa o type poruchy, ku ktorej došlo.
Nasledujúca tabuľka zhŕňa varovania, druh problému a možné riešenie:
 
 

Horný 
Displej

 

Spodný
Displej

 

 
Druh poruchy

 

 
Riešenie

  

ALAR 
 

 
NO 

ACC 
 

 
Kotol sa nedokáže zapnúť. Jedná sa
o prvé zapálenie. 

 
Naplňte zásobník
peletami a znova ho
naštartujte

ALAR

 

 
NO
FIRE

 

 
Kotol na pelety sa vypol počas prevádzky

 

 

Naplňte zásobník peletami
 

 

ALAR 
 

 
SON
d

FUMI

 

 
Senzor dymu je pokazený alebo nieje 
pripojený k základnej doske
 

 
Kontaktujte autorizované servisné 

stredisko

  

ALAR 
 

 
HOT 
H20 

 

Teplota vody prekročila 90°C. Obehové čerpadlo 

je pokazené alebo v systéme nie je voda

 

Skontrolujte dodávku elektriny na čerpadle. 

Skontrolujte či vápenec neblokuje motor 

čerpadla
  

ALAR 
 

 
SON

d 
H20 

 

 
Senzor vody nie je pripojený. Na 
senzore vody je skrat

 

 Skontrolujte či je senzor vody 
zapojený. Kontaktujte servisné 
stredisko.

  

ALAR 
 

 
HOT
TEMP

 

 

Teplota spalín prekročila 280°C
 

 
Zlyhal senzor spalín. Kontaktujte 
servisné stredisko.

COOL

 

 

FIRE 
 

 

Nie je dodávka elektriny
 

Akonáhle sa obnoví dodávka elektriny 

kotol spustí cyklus chladenia. Po 

skončení cycklu začne znova pracovať

 

 

ALAR 
 

 
FAN 
FAIL

 

 
Odsávač splodín je zablokovaný alebo 

pokazený
 

 
Kontaktujte servisné stredisko

  

ALAR 
 

 
dEP 
FAIL

 

 
Zapchaté potrubie

 

 	    	 	 	 	

Prekontrolujte dymovod a
uistite sa, že pri jeho otvore nie
sú žiadne zábrany

 

 
SIC 

FAIL

 

 
Prehriatie peletového 

zásobníku 

Zresetujte bezpečnostný termostat na 

zadnej strane kotla. Ak sa problém 

zopakuje kontaktujte servisné stredisko

 

 

ALAR 
 

 

PRESS 
 

 
Tlak systému nedosahuje 0,5 baru 
alebo presahuje 2,3 baru
 

 
Znížte tlak systému/
Napumpujte systém

  

SERV 
 

  
Kotol pracoval 1300 hodín. Je 
potrebná dodatočná údržba.

 

 
Kontaktujte servisné stredisko

Užívateľ by mal vykonávať pravidelné kontroly, autorizované servisné stredisko by mal kontaktovať len v prípade, že
nenájde riešenie.
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ALAR



 
Zlyhané zapálenie Manuálny termostat

 

Ak sa plameň pri zapnutí nezapáli, alebo ak teplota spalín
nedosiahne udržateľnú hodnotu v dohľadnom časovom
odstupe, kotol sa vypne a na displeji vypíše “Alar No Acc“.
Stlačte tlačidlo “On/Off“ pre zresetovanie varovania.
Počkajte pokým skončí fáza chladenia, vyčistite ohnisko
a začnite s novým zapálením.

 

 

Vypnutie počas prevádzky
  
Kotol sa náhle vypne počas prevádzky (napr. pretože mu
došli pelety v zásobníku alebo sa pokazil transportér. Kotol
pokračuje v prevádzke až pokým nezhoria všetky pelety
v ohnisku. Následne na displeji vypíše “Alar No Fire“
a kotol sa vypne. Stlačte tlačidlo “On/Off“ pre zresetovanie
varovania. Počkajte pokým skončí fáza chladenia, vyčistite
ohnisko a začnite s novým zapálením.

 

Tieto varovania tým pripomínajú, že ohnisko musí byť
vyčistené a správne inštalované pred samotným zapnutím
kotla.
 
 

Nie je dodávka elektriny

Reset 

vody

 

  
Bezpečnostný tlak systému
 

Tlak systému je kontrolovaný elektronicky a musí byť
v rozmedzí 0,5 až 2,3 baru. Ak to tak nie je, kotol na pelety
hlási varovanie, a na displeji zobrazí “Alar Press“.
Stlačením a podržaním tlačidla na pár sekúnd
prekontrolujte tlak systému. Na displeji prečítate hodnotu
barov. Bezpečnostný ventil drží hodnotu pod 2,5 baru,
automaticky vypúšťajúc nadbytočnú vodu.

 

 
 

Nepokúšajte sa zapnúť kachle pred
požadovaným časom, inak sa zablokuje.
Ak sa tak stane vypnite vypínač na zadnej
strane kotla na pelety na 1 minútu.
A predtým než ho znova zapnete počkajte
10 minút.

 
 

Zásuvka, kde sú kachle pripojené musí byť
vybavená uzemnením, v súlade s platnými
predpismi. Výrobca nemôže byť braný na
zodpovednosť za škody na zdraví a majetku
spôsobené nedôslednou inštaláciou.
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V prípade vypnutia prúdu na dlhšie ako jednu minútu
môže kotol vypustiť určité množstvo dymu do miestnosti:
to nespôsobuje žiadne riziko.
Ako náhle je dodávka prúdu znova obnovená, na displeji
sa zobrazí “Cool Fire“. Po skončení fáze chladenia sa
kotol automaticky zapne na základe predchádzajúcich
nastavení.

Zásah v prípade nebezpečenstva
V prípade požiaru odpojte od elektriny, použite hasiaci
prístroj v súlade s predpismi, a ak je to potrebné,
kontaktujte hasičov a následne kvalifikovanú autorizovanú
technickú pomoc.



Údržba a čistenie
 
 

Čistenie všetkých častí sa musí diať len ak sú kachle úplne chladné a odpojené, aby sa predišlo
popáleninám a tepelným šokom. Kotol si nevyžaduje veľkú údržbu, ak sú používané kvalitné
certifikované pelety. Potreba údržby sa líši v závislosti na podmienkach používania (opakované zapnutie
a vypnutie) a v závislosti na požadovanom výkone.

 
 
 

Časť
 

 
Každý deň
 

Každé  

2-3 dni

 

 

Každých 

15 dní
 

Každých 

30 dní
 

1 

ročne

Ohnisko

Každých 

60-90 dní
◊ 

 

      

Čistenie priestoru v okolí 
ohniska pomocou vysávača

 

 
 

◊ 
 

     

 ◊

 

     

Čistenie dverí a skla

 

 ◊ 

 

     

Výmenník (turbulátory)

 

◊ 

 

      

Čistenie vnútorného 

výmenníka tepla

 

     
 

◊ 
 

 

Kompletné čistenie výmenníka

 

 •

Čistenie T kusu

 

 ◊

 

 

Potrubie

 

 •

Spodný popolník
 

 ◊

 

 

Vnútorné časti

 

 •

Dymovod

 

 •

Obehové čerpadlo

 

 •

Platňový výmenník tepla

 

 •

Hydraulické komponenty

 

 •

Elektromechanické komponenty

 

 •
 

 ◊ používateľ
• autorizovaná servisný technik

 
 

Používateľ
 

Každodenná kontrola
 

Kachle si vyžadujú jednoduché avšak dôsledné čistenie
aby sa zabezpečilo efektívne fungovanie a plynulá
prevádzka. Môžete zapnúť odťahový ventilátor počas
čistenia vnútra kotla, aby ste predišli úniku popola, Aby
ste spustili túto funkciu, musíte stlačiť a podržať tlačidlo
na displeji sa zobrazí “PUL STUF“ (čistenie kotla). Pre 
zastavenie ventilátora opätovne stlačte a držte stlačené 
rovnaké tlačidlo alebo počkajte na skončenie čistiaceho 
cyklu (255 sekúnd).
Pomocou vhodných nástrojov vyčistite rošt od popola a
akýchkoľvek prekážok, ktoré by mohli zabrániť prúdeniu
vzduchu. V prípade, že dôjdu pelety sa v ohnisku po
spálení môžu objaviť stále nespálené pelety. Vždy
odstráňte tieto zvyšky z roštu pred každým spustením.
Pamätajte, že len správne zasadený a čistý rošt
zabezpečí zapálenie a optimálnu prevádzku Vášho kotla.
Pri zasadzovaní ohniska sa dôsledne uistite, že konce
podložiek úplne zapadli do ich jamiek. V kontaktnej zóne
medzi okrajmi ohniska a podporným povrchom na
okrajoch ohniska by nemalo dochádzať k zvyškovému
spaľovaniu.

Nedostatočné čistenie alebo úplná
absencia čistenia môžu spôsobiť zlyhanie
zapaľovania a poškodiť životné prostredie
alebo aj kotol  (možné emisie popola
a nedopalkov). Nenechávajte v ohnisku
vysyspané pelety, môžu spôsobiť zlyhanie
zapaľovania.
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Čistenie popolníka



 

Čistenie výmenníka - kachle sú vypnuté
Zanášanie pôsobí ako izolácia, a čím je hrubšia, tým
menej tepla je prenášaného do vody a celkovo do
štruktúry. Preto je veľmi dôležité prečistiť systém potrubia
a tiež daný výmenník, aby sa predišlo zanášaniu a
upchaniu celého čistiaceho zariadenia. Rýchlo stlačte a
potiahnite páku 5 = 6 krát aby pružiny mohli odstrániť
zvyšky nedopalkov uložených na potrubí.

 
 

  

Čistenie lakovaných súčiastok
Ak je kotol horúci neumývajte lakované súčiastky
utierkami,  aby ste predišli tepelnému šoku farby, čo môže
spôsobiť jej ošúpanie. Nepoužívajte drsné alebo agresívne
výrobky alebo materiály. Čistite vlhkými bavlnenými alebo
papierovými utierkami. Silikónová farba použitá výrobcom
má technické parametre, ktoré ju robia veľmi odolnou voči
vysokým teplotám. Avšak existuje fyzikálna hranica (380° -
400°), nad ktorou farba začína blednúť, alebo (nad 450° )
sa stane tekutou. Potom sa začne odlupovať a začne
odpadávať z oceľového povrchu. Ak sa tak stane,
znamená to, že boli dosiahnuté teploty, ktoré sú oveľa
vyššie ako tie, za ktorých má kotol pracovať za
normálnych okolností.
 

 Nepoužívajte brúsne alebo drsné materiály.
Čistite iba vlhkými bavlnenými alebo
papierovými utierkami.

 
 

 
Skontrolujte každé 2/3 dni

Čistenie nazbieraného popola z popolníka.

Vyčistite a vyprázdnite popolník, avšak ak je ešte popol 

horúci buďte opatrný. Aby ste mohli použiť vysávač popol 

musí byť úplne chladný. 

 

Vyčistenie popola z spaľovacej komory, vrátane zapaľovacej
sviečky a vyčistenie skla
Pre vyčistenie keramického skla sa odporúča použiť suchú
utierku, alebo ak je veľmi špinavé, použitím malého
množstva špeciálneho sprejového čistiaceho prostriedku.

  
Nepoužívajte drsné materiály a nenanášajte 

čistiaci prostriedok na iné vnútorné časti či 

tesnenie protipožiarných dverí (kábel z 

keramických vlákien)
 
Čistenie nerezových a matných povrchov
Za normálnych okolností tieto povrchy nemusia byť
ošetrené, ale ak áno, nepoužívajte na ich čistenie drsné
materiály. Povrchy z nerezovej a brúsenej ocele
odporúčame čistiť papierovou utierkou alebo čistou
suchou utierkou navlhčenou čistiacim prostriedkom
založeným na povrchovo aktívnych látkach, ktoré nie sú
ionizované (<5%). Môžete použiť čistiaci sprej na sklo.

 

Prekontrolujte každých 60/90 dní
Vyčistenie priestoru vnútorného usmerňovača/ventilátoru
spalín.
Vo vnútri priestoru kde je spodný popolník je druhý kryt,
upevnený kohútikmi, ktorý umožňuje prístup do priestoru v
spodnej časti kotla. Použite sacie zariadenie pre dôsledné
prečistenie tohto priestoru. Prekontrolujte celistvosť
tesnenia keramického vlákna.

  
Vyhnite sa kontaktu očí a pokožky s čistiacim
prostriedkom. Ak k tomu dôjde, vylejte na
dané miesto množstvo vody a kontaktujte
najbližšie zdravotné stredisko.
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Prekontrolujte každých 7 dní
Vyčistite popol zo spodného popolníku. K popolníku sa
dostanete povolením dvoch krídlových matíc, ktoré držia
zásuvku. Odstráňte zásuvku, vyprázdnite ju, vyčistite steny
a rohy len použitím vysávača alebo vhodných nástrojov.
Potom zasuňte zásuvku a zatiahnite matice, aby ste obnovili
tesnenie, ktoré je veľmi dôležité počas prevádzky.



 
ČISTENIE TECHNIKOM

 

SKONTROLUJTE KAŽDÝ ROK

 

Čistenie priestoru vetrania spalín
Odstráňte upevňovacie skrutky a odstráňte ventilátor
dymu aby ste ho vyčistili. Ventilátor čistite veľmi opatrne,
aby ste neohli lopatky ventilátora.
 
Čistenie potrubia
Vyčistite potrubie obzvlášť, časti v blízkosti “T“ kusu a
akékoľvek horizontálne časti. Je dôležité prekontrolovať a
odstrániť akékoľvek zvyšky popola a nedopalkov, ktoré by
bránili priechodu dymu.
 
Čistenie výmenníka
Zdvihnite horné dvierka, ktoré zakrývajú potrubie tým, že
odskrutkujete skrutky. Zoberte jemnú kefu a vyčistite 16
výmenných trubiek.

Vypnutie kotla

V dobe kedy sa nepoužíva musí byť kotol odpojený od
elektriny. Pre zvýšenú bezpečnosť, obzvlášť v prítomnosti
detí, odporúčame odpojiť elektrický kábel  zo zadnej 
strany kotla.

 

 

 

 
 
Čistenie urobte po tom, ako vytiahnete pružiny zastrčené v
každej trubke. Táto operácia je jednoduchá. Stačí
odstrániť pružiny z horizontálneho čapu, na ktorom sú
pripevnené. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aby ste to učinili musí byť horizontálny čap
pretiahnutý cez otvor v stene telesa kotla.

 
Pred uskladnením kotla by ste mali, použitím vysávača s
dlhou násadkou, odstrániť všetky pelety zo zásobníka. Ak
je palivo v zásobníku, môže zvlhnúť, zlepiť sa a môže
nastať problém ho zapáliť na začiatku ďalšej sezóny. Ak
sa po stlačení hlavného vypínača (umiestneného na
zadnej strane kotla) nerozsvieti displej kontrolného
panela, môže to znamenať, že je potrebné vymeniť
poistku. Na zadnej strane kotla je priestor pre poistku,
ktorý je pod napájacou zásuvkou. Použitím skrutkovača
odoberte kryt priestoru poistky a ak je to potrebné
vymeňte poistku (3,15 AT oneskorený typ). Založte kryt,
zapojte kotol a stlačte hlavný vypínač.

 

 

 

 

 

 

 
 

Teraz je horná časť výmenníka tepla bez akejkoľvek
záťaže, čo umožní dokonalé očistenie. Raz za rok sa tiež
odporúča vyčistiť horný priestor výmenníka. Aby ste ho
vyčistili dostatočne dobre, odporúča sa vysať popol,
odstrániť horizontálne spoje skrutkovačom a potom znova
vysať popol.
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• reduction motor

 

• pressostat

 

• motherboard

 
 
Čistenie môže byť dokončené skrutkovačom odstránením
steny kotla a odobraním všetkých horizontálnych spojov.

 
Tieto činnosti musia byť vykonané
kvalifikovaným technikom. V opačnom
prípade bude užívateľ niesť zodpovednosť za
poruchy počas prevádzky.
Túto údržbu vykonávajte iba ak je kotol
studený a odpojený od elektriny. Užívateľ je
zodpovedný za to, aby táto údržba bola
vykonávaná v autorizovaným servisom.

 

 
 

 

 
Kontrola elektromechanických komponentov musí byť
vykonaná len kvalifikovaným personálom s technickými
znalosťami o elektrine a spaľovaní.
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Čistenie povrchov

Po vyčistení hornej časti výmenníka uložte kryt horného
uzáveru. Tento kryt musí byť uzavretý nie len bežnými
skrutkami, ale aj vlákninou keramických vlákien lanka pre
zaistenie vodotesného uzatvorenia kotla.
Toto obecné čistenie by malo byť vykonané na konci
sezóny s cieľom celkovo odstrániť všetky zvyšky
spaľovania bez väčieho odkladania, pretože časom a
vlhkosťou sa tieto zvyšky môžu zlepiť.
Prekontrolujte pečať tesnenia keramických vlákien na
dverách kotla.
Potom vyčistite systém potrubia, obzvlášť v blízkosti časti
pri T-kuse a vo všetkých horizontálnych častiach.

Pre Vašu bezpečnosť by mala byť frekvencia
čistenia zbytkov spaľovania stanovená na
základe toho, ako často je kotol používaný.

V prípade poruchy alebo nedostatočnom vyčistení môže
mať kotol tieto funkčné problémy:
- nedostatočné spaľovanie
- začierňovanie skla
- zanášanie roštu hromadením popola a peliet
- znížený výkon kvôli usadeninám popola a nadmerného
množstva usadenín na výmenníku tepla

Odporúčame, aby bola vykonaná každoročná údržba,
Neoddeľnou súčasťou tohto servisu je vizuálna a funkčná
kontrola nasledujúcich komponentov:
- motor s prevodovkou
- ventilátor odsávania dymu
- senzor dymu
- žhavič
- zresetovateľný termostat peliet
- senzor teploty miestnosti
- tlakový spínač
- matičná doska
- panel chrániaci poistku - matičná doska

Kotol je výrobok vyrábajúci teplo, jeho vonkajšie povrchy
sú obzvlášť horúce.
Z tohto dôvodu odporúčame extrémnu opatrnosť pri
narábaní s ním počas jeho prevádzky:
- nedotýkajte sa kotla a jednotlivých komponentov,
nepribližujte sa k dverám, môžu spôsobiť popáleniny;
- nedotýkajte sa dymovodných častí;
- nevykonávajte akýkoľvek druh čistenia;
- nevynášajte popol;
- neotvárajte popolník;
- dávajte pozor na to, aby sa deti nepribližovali ku kotlu.

Akékoľvek čistenie súčiastok musí byť vykonávané mimo
prevádzky kotla, keď sú chladné a odpojené od elektriny.
Pre čistenie povrchov použite handru navlhčenú vodou
alebo vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.

Použitie agresívnych čistiacich prostriedkov
alebo riedidiel môže poškodiť povrchy kotla.
Pred ich použitím sa odporúča vyskúšať ich
na malej časti, ktorá nie je viditeľná alebo
kontaktovať autorizované servisné stredisko
pre informácie o produkte.



 

Varovania pre čistenie
 

Všetko čistenie súčiastok musí byť robené, keď je kotol
úplne chladný a odpojený od elektriny. Pred tým, ako
začnete s akýmikoľvek údržbárskymi prácami alebo
čistením kotla urobte tieto opatrenia:
- uistite sa, že kotol je studený,
- uistite sa, že popol je úplne chladný,
- uistite sa, že hlavný spínač je v “OFF“ pozícii,
- uistite sa že zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky aby sa
predišlo náhodnému kontaktu,
- keď skončíte s čistením uistite sa, že všetko je tak ako
bolo pred čistením (či je ohnisko uložené správne).

Akýkoľvek druh manipulácie alebo neoprávnenej výmeny
neoriginálnych súčiastok kotla môže byť nebezpečný pre
prevádzkovateľa a zbavuje výrobcu akejkoľvek
občianskoprávnej alebo trestnej zodpovednosti. Používajte
len originálne náhradné diely. Vymeňte opotrebované diely
pred tým, ako dôjde k zlyhaniu, čím predídete zraneniam,
spôsobeným náhlym zlyhaním komponentov.

 
 

Po 1300 hodinách prevádzky kotla sa na
spodnom displeji zobrazí slovo “SERV“,

kontaktujte prosím svoje autorizované servisné
stredisko pre vyčistenie a bežnú údržbu.

 

 

Dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny
pre čistenie. Nedodržanie týchto pokynov
môže viesť k problémom pri prevádzke kotla.

 

 
 
Problémy a riešenia

 
 

Všetky opravy musia byť vykonané výlučne špecializovaným technikom, pričom kotol musí byť úplne
chladný a elektrika musí byť odpojená. Je zakázané robiť akékoľvek neautorizované zmeny na
zariadení a nahrádzať súčiastky neoriginálnymi dielmi. Činnosti zvýraznené hrubým písmom musia byť
vykonané špecializovaným personálom.

  
Kontrolujte správne horenie (správny tvar a farba plameňa)

  
 
PROBLÉM
 

 
MOŽNÁ PRÍČINA
 

 
NÁPRAVA

 
 

 

Plameň je hrubší v
dolnej časti a špic
sa nevysunul

 

 
1. Zlá regulácia kotla spôsobuje:
- príliš mnoho peliet
- nízke otáčky ventilátora
2. Potrubie je zapchané alebo je
prítomna prekážka zabraňujúca
plynulému odsávaniu splodín

 

 

 

1. Upravte nastavenia kotla
2. Vyčistite dymovod a prekontrolujte tlakový
prepínač, ktorý meria správny tlak v komíne

 

 

Plameň je zväčšený s
tmavými špicmi a hýri
farbami od oranžovej
po žltú
 

 
 

1. Zlé spaľovanie

2. Nedostatok kyslíka

 

 
1. Upravte nastavenia kotla
2. Uistite sa, že vzduchové vedenie k ohnisku nie je upchaté
3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko

 
 
 

Pri správnom spaľovaní by plameň mal mať kužeľovitý tvar, byť kompaktný, “živý“ a s špičkami, ktoré sú buď
vertikálne, alebo ťahané smerom k zadnej strane ohniska. Musíte mať pocit, že plameň je ťahaný smerom nahor.
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Poruchy mechanicky alebo elektroniky
 
PROBLÉM
 

 
MOŽNÁ PRÍČINA
 

 
NÁPRAVA
 

 

 
 

Pelety nie sú
dodávané do
spaľovacej komory
 

 

1. Zásobník peliet je prázdny
2. Skrutka dávkovača je
blokovaná pilinami
3. Redukčný motor je pokazený
4. Elektronická doska je pokazená
5. Spustil sa jeden z termostatov s
manuálnym resetom

 

 

1. Doplňte pelety
2. Vyprázdnite dávkovač a manuálne vyčistite skrutku
dávkovača od pilín
3. Vymeňte redukčný motor
4. Vymeňte elektronickú dosku
5. Po overení príčinyZresetujte bezpečnostný termostat
na zadnej strane kotla po overení príčiny

 
 

 

 

 

 
 

Kotol nepracuje

 

 
 

1. Žhavič je vysunutý
2. Nedostatočná dodávka
elektriny
3. Zmenil sa výkon sania
4. Senzor peliet alebo vody je
zablokovaný
5. Vyhorená poistka
6. Komín alebo ohnisko je
blokované hniezdami alebo
cudzími telesami

 

 

1. Prekontrolujte správne umiestnenie žhaviča v
kotly
2. Prekontrolujte, že elektrická zástrčka je
pripojená a že hlavný vypínač je v pozícii “I“
3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko
4. Počkajte na vychladenie peliet alebo vodnej
nádrže a zapnite kotol
5. Vymeňte poistku
6. Odstráňte z komína alebo dymovodu všetky
cudzie telesá. Odporúča sa vyčistenie komína

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oheň zhasne alebo 

sa kotol automaticky 

vypne
 

 

 

 

 

 
 

1. Zásobník peliet je prázdny
2. Pelety sa neposúvajú do
vnútra
3. Zásah senzoru teploty peliet
4. Dvierka nie sú správne
zatvorené alebo je tesnenie
opotrebované
5. Teplota kotla je príliš vysoká
6. Nevhodné pelety
7. Nízka rýchlosť posúvania
peliet
8. Spaľovacia komora je
zanesená
9. Vývod dymu je upchatý
10. Motor odsávania dymu
zlyhal
11. Tlakový spínač je chybný
alebo pokazený
 

 

1. Doplňte pelety do zásobníka
Ak sa jedná o prvé zapálenie paliva, musia ísť cestou
zo zásobníka do kotla, nemusia prísť včas alebo v
správnom naprogramovanom množstve
2. Ak ani po opakovaných zapáleniach nevznikne
plameň, aj napriek správnemu množstvu peliet,
problém sa môže týkať komponentov kotla alebo
nesprávnej inštalácie
3. Nechajte kotol úplne vychladnúť, zresetujte
termostat, až pokým sa neodblokuje, znova zapálte
kotol, ak problém pretrváva, kontaktujte technickú
podporu
4. Zatvorte dvere alebo vymeňte tesnenie
originálnou súčiastkou
5. Prekontrolujte správnu prevádzku vodného
čerpadla, ak je potrebné, vymeňte súčiastky
6. Zmeňte typ peliet na tie, ktoré sú odporúčané
výrobcom
7. Nechajte technika prekontrolovať rýchlosť
posúvania peliet
8. Vyčistite spaľovaciu komoru,  postupujte podľa
pokynov v návode
9. Vyčistite dymovod
10. Prekontrolujte motor a vymeňte ho, ak je to
potrebné
11. Vymeňte tlakový spínač
 

 

 
 

Kotol pracuje a po pár 

minútach zhasne

 

 
1. Cyklus zapálenia nebol dokončený
2. Dočasné zlyhanie dodávky elektriky
3. Dymovod je zapchatý
4. Senzory teploty sú pokazené alebo
rozbité
5. Zlyhanie zapaľovacej sviečky

 

 
 

1. Znova spustite cyklus zapálenia
2. Viď predchádzajúci bod
3. Vyčistite dymovod
4. Skontrolujte a vymeňte senzory podľa potreby
5. Skontrolujte sviečku a vymeňte ju, ak je to potrebné
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V kotly sú
nahromadené pelety,
sklo dvierok je
špinavé a plameň je
slabý 

 

 

 

 

1. Nedostatok vzduchu na horenie
2. Pelety sú vlhké alebo nevhodné
3. Motor odvádzajúci dym je pokazený
4. Zlé nastavenie. Nesprávny pomer
vzduchu a peliet

 

 
 

1. Prekontrolujte, či dostatočný prívod vzduchu do
miestnosti. Prekontrolujte, či filter vzduchu na trubke s
priemerom 5 cm pre prísun vzduchu nie je zapchatý.
Vyčistite rošt a skontrolujte , že všetky prívody
vzduchu sú čisté. Preveďte celkové vyčistenie
spaľovacieho priestoru a dymovodu. Skontrolujte stav
tesnenia dverí.
2. Zmeňte druh peliet
3. Skontrolujte motor a vymeňte ho, ak je to
potrebné
4. Kontaktujte autorizované servisné stredisko
 

 

 

Motor odvádzania dymu 

nefunguje	
 

 
1. Nie je dodávka elektriny
2. Motor je pokazený
3. Chybná elektronická
doska
4. Kontrolný panel je
pokazený 

 

 
 

Pri automatickom
nastavení pracuje
kotol vždy naplno

 

 

1. Termostat miestnosti je
nastavený na maximum
2. Senzor teploty je pokazený
3. Kontrolný panel je pokazený
alebo rozbitý
 

 
 

1. Prekontrolujte teplotu termostatu
2. Prekontrolujte fungovanie senzora a vymeňte
ho ak je to potrebné
3. Prekontrolujte panel a vymeňte ho, ak je to
potrebné 

 
Kotol sa sám 

zapne
 

 
1. Nesprávne nakonfigurovanie 

chronotermostatu

 

 
1. Prekontrolujete nastavenia 

chronotermostatu
 

 

Výkon sa nemení ani 

ak ho upravíte 

manuálne
 

 

1. Doska je nastavená na
automatické nastavenie výkonu v
závislosti na teplote
 

 

 

1. Kontaktujte autorizované servisné
stredisko 

 
 
Problémy týkajúce sa inštalačného okruhu
 
 
PROBLÉM
 

 
MOŽNÁ PRÍČINA
 

 
NÁPRAVA
 

 

 
 

Teplota sa
nezvyšuje aj keď
je kotol zapnutý
 

 

 

1. Nesprávne nastavenie
spaľovania
2. Kotol/systém je špinavý
3. Nedostatočné
zásobovanie kotla
elektrikou
 

 

 

1. Skontrolujte parametre
2. Skontrolujte a vyčistite kotol
3. Skontrolujte či je kotol dostatočne výkonný
pre potreby Vášho systému
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1. Prekontrolujte dodávku napätia a ochrannú
poistku
2. Prekontrolujte motor a kondenzátor a vymeňte
ich, ak je to potrebné
3. Vymeňte elektronickú dosku
4. Vymeňte kontrolný panel



 
 
PROBLÉM
 

 
MOŽNÁ PRÍČINA
 

 
NÁPRAVA
 

 

 

 

 

Kondenzácia v kotly
 

 

 

 
1. Nesprávne nastavené
maximálne teploty vody v kotle
2. Nedostatočná spotreba
paliva
3. Zlé odvádzanie spalín
4. Nedostatočný prívod
vzduchu

 

 1. Nastavte kotol na vysokú teploty. Maximálna teplota
vody v kotle je 65°C a nemôže byť nastavená na menej
ako 40°C alebo na viac ako 80°C. Neodporúča sa
nastavovať teploty pod 50/55°C aby ste predošli zrážaniu
v kotle. Nastavte výkon čerpadla na teplotu vyššiu ako
50/55°C.
2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko
3. Uistite sa, že váš komín je čistý a dostatočný pre
výkon kotla
4. Uistite sa, že kotol má dostatok kyslíka pre správne
horenie 

 

 
 

Radiátory sú v 

zime studené aj 

keď kotol pracuje

 

 

 
 1. Cirkulácia nefunguje,

pretože je zablokovaná
2. Radiátory majú v sebe
vzduch

 

 
 

1. Uvoľnite obehové čerpadlo odpojením zástrčky a otočením
hriadeľa skrutkovačom.
Prekontrolujte elektrický spoj a vymeňte ho ak je to potrebné
2. Odvzdušnite radiátory

 

 
Nie je dodávka 

teplej vody

 

 1. Cirkulaćné čerpadlo je 

zablokované
 

 

1. Uvoľnite obehové čerpadlo
 

 

Kotol pracuje v
režime modulácie, v
ktorom dosahuje
teploty nastavené
termostatom na kotly

 

 

 1. Nastavená hodnota
termostatu je príliš vysoká
2. Do systému bolo vpustenej
príliš veľa energie

 

 

 

 1. Znížte teploty na kotle
2. Znížte hodnotu prevádzkového
výkonu

 

 

Kotol sa prepne do
režimu modulácie
keď dosiahne teplotu
nastavenú na
termostate kotla aj pri
nízkych teplotách
vody v kotle

 

 

 
 1. Upravte parameter pre

maximálnu teplotu dymu,
nastavte moduláciu
2. Špinavý kotol: výpary majú
príliš vysokú teplotu

 

 

 

 

 
1. Kontaktujte autorizované servisné stredisko
2. Vyčistite systém potrubia
 

  

 

 

 

 
Vypúšťa malé
množstvo horúcej
vody

 

 
1. Nedostatočný tlak vody v
systéme
2. Klapka alebo mixér je
zapchatá/ý vodným kameňom
3. Vodná súprava je zapchatá
4. Výmenník tepla nefunguje
5. Prítomnosť vzduchu: čerpadlo
sa netočí v dôsledku prítomnosti
vzduchu, voda necirkuluje

 

 

 
 

1. Prekontrolujte nastavenie ventilu znižujúceho tlak
2. Nainštalujte ionizátor odstraňujúci minerály z vody
3. Prekontrolujte a umyte sanitárnu súpravu
4. Vymeňte platňu výmenníka tepla
5. Odvzdušnite systém, odstráňte vzduch z radiátorov
odvzdušnením.
 

 
 

Nikdy nevypínajte kotol odpojením od elektriky.
Vždy nechajte dokončiť cyklus vypnutia, inak môžete poškodiť systém a môžete mať problém so
zapálením v budúcnosti.

S
K



S
K POZNÁMKY:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Zamat s.r.o. . Hlohovská cesta 106, 95501 Nemčice, Slovensko

 

 

mail: zamatsro@zamatsro.sk
web: www.zamatsro.sk
tel: 0905 268 063
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