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Technicko- provozní dokumentace 

Kotle se šroubovým podavačem typ: EKO 5S Prestige 
 

Upozornění:  

 Při nesprávném zabezpečení kotle, můžete způsobit jeho závažné poškození a nebezpečí pro 

uživatele  

 Pro vlastní bezpečnost je uživatel povinen požádat o potvrzení o správné montáži 

bezpečnostních prvků kotle pracovníka provádějícího instalaci  

 Výrobce neodpovídá za technický stav a provedení instalace centrálního ohřevu 

 

Kotel má označení „CE“ 

 

1. Vstup 

1.1. Obecné informace 

Příručka pro provoz a údržbu je určena pro uživatele - kotle s typem šroubového podavače: "EKO 5S" 

Důkladné seznámení se s příručkou, která obsahuje informace o konstrukci, instalaci a způsobu použití 

kotlů, je nezbytné pro správnou a bezpečnou činnost kotlů.  

Před instalací kotle a jeho provozem: 

 Důsledné seznámení se s příručkou; 

 Zkontrolovat úplnost dodávky, porovnat údaje z typového štítku se záruční kartou; 

 Zkontrolovat zda nebyl kotel při přepravě poškozen 

Kotel je vybaven štítkem umístěným na viditelném místě, který obsahuje následující informace: 

 Název a adresa výrobce, v konkrétních případech značku výrobce; 

 Obchodní značka a typ kotle 

 Číslo a rok výroby 

 Tepelný výkon 

 Třída kotle 

 Maximální přípustný provozní tlak v barech 

 Maximální provozní teplota v °C 

 Kapacita vody v litrech 
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 Elektrické napájení  (V, Hz, A) a spotřeba energie ve W 

 Informace o ochraně v otevřeném systému podle PN-91 / B – 02413 

Nedílnou součástí této příručky jsou návody k obsluze a prohlášení o kompatibilitě podavače, 

regulátoru, ventilátoru a dalších zařízení tvořících vybavení kotle.  

 

Na kotel je poskytnuta záruka. Podrobné záruční podmínky jsou uvedeny v této příručce a v přiložené 

záruční kartě. 

Kotel je topné zařízení, v němž i přes řadu technických ochran, doporučení a informací o bezpečném 

použití existuje nebezpečí popálení a požáru.  Proto by provozovatelé měli vždy dodržovat základní 

bezpečnostní pravidla a při provádění jakýchkoli činností být obzvláště opatrní.  

 

1.2. Všeobecné podmínky použití a záruční podmínky 

Detailní seznámení se s technicko - provozní dokumentací před použitím zařízení.  

Kotle "EKO 5S" jsou určeny pro instalaci v místnostech krytých nebo pro tento účel upravených, tj. 

kotelny. Použití kotlů pro jiné účely nebo v rozporu s touto dokumentací je zakázáno.  

Používání, obsluha a oprava kotlů je možná pouze plnoletými osobami. Kotle nad 50kW mohou 

obsluhovat pouze osoby s platným oprávněním k provozu topných kotlů.   (Nařízení ministra 

hospodářství, práce a sociální politiky ze dne 28. dubna 2003, věstník zákonů z roku 2003 č. 89, bod 

828) Povinnost obsluhy a odpovědnost za bezpečnost nese uživatel, který by měl splňovat všechny 

požadavky uvedené v příručce. 

Pro spuštění kotle byste si měli pečlivě přečíst provozní návod k hořáku, regulátoru, ventilátoru a 

dalšího zařízení, abyste pochopili specifické rysy jeho provozu a důsledně dodržovali daná pravidla 

použití. 

Předpisy pro předcházení nehodám a všechny základní zdravotní a bezpečnostní předpisy musí být 

vždy dodrženy. 

Poruchy a abnormality v provozu kotle vyplývající z neznalosti provozní dokumentace nepodléhají 

záruce.  

Zejména: 

 špatná volba velikosti kotle pro vytápěné budovy nebo objekty; 

 nesprávné připojení kotle a instalace kotle; 

 použití nesprávného paliva (typ, granulace, výhřevnost); 

 ochrana kotle v rozporu s PN-91/B-02413; 

 použití komína nesplňujíc požadavky; 

 zanedbání čištění a údržby kotle;  

 mechanické poškození; 

 nesprávné větrání kotelny. 

1.3. Specifikace dodání 
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Kotel je dodáván společně s dveřmi pece, popelovými dveřmi, čistícími vstupy a tepelnou izolací z 

minerální vlny, pokrytými ochrannou fólií z ocelových plechů. Nedílnou součástí kotle je hořák, 

palivová nádrž, ovládací zařízení, dmychadlo a nástroje pro údržbu, stejně jako záruční a záruční karty.  

Kompletní dodávka obsahuje:  

 tepelný výměník s izolací  

 palivová nádrž 

 hořák se šroubovým podavačem 

 mikroprocesorový regulátor 

 ventilátor 

 zásobník na popel (doplňkové vybavení) 

 pracovní nástroje  

 návod k obsluze kotle, regulátoru, ventilátoru a pohonné jednotky. 

1.4. Transport 

Při přepravě kotle by měl být zajištěn proti pohybu a náklonu na plošině vozidla pomocí pásů, klínů a 

dřevěných bloků připevněných k plošině vozidla. Kotel by měl být přepravován ve svislé poloze, nejlépe 

na paletách. Zvedání a spouštění kotle by mělo probíhat pomocí mechanických výtahů. Hořák je možné 

dopravovat samostatně. 

2. Účel a konstrukce kotle 

Vodní kotle c.o. na tuhá paliva se šroubovacím hořákem a automatickým podáváním paliva typu: "EKO 

5S" jsou určeny pro napájení topných systémů obytných budov a dalších zařízení, jakož i přípravu teplé 

užitkové vody.  Kotle jsou vyráběny ve svařované verzi. Hlavní prvky jsou: hořák s podavačem, hořák - 

popelník, konvekční část, poklopy, popelník a čističe, hořákový ventilátor s regulátorem, tepelná 

izolace a kouřovod. Používají se především v instalacích ústředního vytápění v obytných budovách, 

komerčních pavilonech, dílnách, venkovských domácnostech apod. A mohou být instalovány pouze v 

otevřených instalačních systémech, zajištěných podle PN-91 / B-02413, mohou pracovat v gravitačním 

nebo oběhovém systému. 

3. TECHNICKÉ A PROVOZNÍ VLASTNOSTI 

Kotle typu: "EKO 5S" jsou nová generace kotlů s automatickým přívodem paliva vybavená spalovací 

komorou a konvekčními kanály. Zavedení nových konstrukčních řešení, tj. Vhodného tvaru a 

uspořádání kanálů, snižuje škodlivé emise, omezuje hodnoty znečištění a dosahuje vysoké účinnosti v 

souladu s požadavky PN-EN 303-5: 2012 v nejvyšší 5. třídě, což potvrzuje vysoké ekologické vlastnosti 

kotle na evropské úrovni. 

Kotle jsou charakterizovány jednoduchou, svařovanou konstrukcí. Provoz kotle je jednoduchý a 

nenápadný díky použití automatického a řízeného systému přívodu paliva, který umožňuje, mimo jiné, 

získání teploty výstupní vody podle potřeby. 

Kotle typu „EKO 5S“ 

 jsou nízkoteplotní kotle otevřeného systému a nepodléhají technickému dohledu. 

 

 měly by být zabezpečeny výlučně podle PN-91 / B-02413. Vytápěcí technika a dálkové 

vytápění. Ochrana otevřených ohřívačů vody. Požadavky. 
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 ve standardní verzi nejsou vhodné pro ochranu v uzavřeném systému s membránovými 

expanzními nádobami. 

 

 splňují požadavky směrnic EU v oblasti bezpečnosti výrobků, které jsou potvrzeny prohlášením 

o shodě a označeny značkou "CE". 

 

 splňují požadavky mezních hodnot emisí znečištění 5. třídy (nejvyšší) podle PN-EN 303-5: 2012 

a ECODESINGU. 

 

 v oblasti energetické účinnosti kotlů na tuhá paliva splňují požadavky třídy B a jsou označeny 

štítkem. 

 

4. VÝBĚR KOTLE PRO INSTALACI VYTÁPĚNÍ 

Pro správný výběr kotle je třeba vzít v úvahu výpočet požadavku na teplo z důvodu úniku tepla, 

způsobu větrání a potřeby horké užitkové vody. Tepelná rovnováha budovy by měla být vypracována 

projektantem v souladu s platnými normami. 

Výrobce nezodpovídá za správný výběr kotle. 

 

4.1. Indexy jednotkové spotřeby tepla pro obytné budovy. 

 

Pro stanovení odhadované potřeby tepla na vytápění obytné budovy je možné využít průměrné 

hodnoty indexů spotřeby tepla jednotky n / w. 

q=120-110W/m² - pro středně izolované budovy (betonové stěny, vrstvené bez tepelné izolace, 

dvojitá okna) 

q=100-80W/m² - pro dobře izolované budovy (izolační buňková stěna ze skla, zateplená okna s 

kompozitními skly, "teplé" podlahy) 

 

5. PALIVO A JEHO PŘÍPRAVA 

 

Základním palivem používaným v kotlích "EKO-5S" je: černé uhlí  31.1 podle PN-82 / G 97002 s 

následujícími parametry: 

 

 výhřevnost : >26,4 MJ/kg,  

 vlhkost: < 10,2%,  

 obsah popela: < 6,1%,  

 obsah těkavých částí: 28÷48%,  

 síra: < 0,53%,  

 teplota zpečení popela:  

 kapacita: RJ < 10,  

 zrnění: 5÷25mm,  

 < 10%. 

 

V případě použití méně kvalitních paliv je třeba vzít v úvahu potíže se spalováním, nižší účinností kotle 

a předčasným selháním kotle.  

Kotel není určen pro spalování odpadu a koksu. 
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6. POPIS KONSTRUKCE

Tělo kotle je vyrobeno ve tvaru kvádru a skládá se z pece a konvekční části. Pec v přední části je 

opatřena utěsněnými popelovými a popelovými dveřmi. Konvekční část kotle je vyrobena z 

vodovodních a spalinových kanálků, které se nacházejí střídavě ve vodorovném uspořádání. 

Konstrukce kotle umožňuje periodické čištění teplosměnných povrchů skrze otvory čističů v přední 

části kotle. Ve spodní části kotle je umístěn hořák s podavačem paliva s pohonem, ventilátorem a 

stranou palivové nádrže. V horní části kotle jsou přívodní a odtokové vodní výstupy a v dolní části na 

zadní straně kotle nebo na straně kotle jsou vstupy otopné vody. Tělo kotle a dveře mají tepelnou 

izolaci. Mechanické a pohonné části podavače jsou chráněny a neohrožují bezpečnost obsluhy. 

Paleniště 

Je ve tvaru komory, ve které je retortový hořák pro uhlí, umístěný v otvoru na straně kotle. Přímo pod 

hořákem je popelová komora těsně uzavřena dveřmi. 

Konvekční část 

Jedná se o systém vodních kanálů střídavě se spalinovými cestami. Nad paleništěm  je pět 

horizontálních vodních kanálů, které jsou skloněné, což způsobuje změny rychlosti výfuku (zrychlení a 

zpomalení). Účinkem tohoto je víření toku spalin, intenzifikace výměny tepla a srážení hrubších 

těkavých frakcí (prachu). Výstup z posledního horního spalinového kanálu je připojen ke komínovému 

vývodu. 

Popelník 

Je umístěn pod hořákem a tvoří komoru, ve které se hromadí popel. Je vybaven zásuvkou, která 

usnadňuje odstranění popela z popelníku a ze svislých kanálů na zadní straně kotle po jeho vyjmutí. 

Roštový poklop 

Je umístěn v peci v přední části kotlové zóny hořáku a používá se k roztopení kotle, čištění pece a 

ovládání hořáku. 

Popelový poklop 

Je umístěn v přední části kotle pod požárním poklopem v oblasti spodní části hořáku a slouží k čištění 

komory popelu a ovládání hořáku. 

Čistící poklop 

Je umístěn v přední části kotle a zajišťuje přístup ke spalinovým kanálům. Po otevření poklopu je 

možnost čištění všech kanálů. Všechny poklopy jsou uzavřeny tepelně izolovanými dveřmi nebo kryty. 

Tepelná izolace 

Je vyrobena z minerální vlny umístěné v kazetách z oceli, potažených nebo natřených na obou 

stranách, které zajišťují bezpečnou teplotu vnějšího povrchu. 

Kouřovod 

Je vyrobena jako trubka a umístěna nad výměníkem, směřující svisle nahoru a slouží k připojení kotle 

ke komínu. Z bezpečnostních důvodů nemá klapka kouřovodu tlumič výfukových plynů, který 

zabraňuje náhodnému uzavření a přerušení výstupu spalin, když je aktivováno vyfukování vzduchu 

Přípojky 

Kotel má závitové napájecí a zpětné konektory a měřící objímky. 
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V horní části kotle jsou přívody vody a měřící kohouty. V dolní části na zadní straně kotle, nebo 

z boku kotle jsou zpětné a odtokové spoje. 

 

Přípojka doplňkové sestavy 

V tělese kotle v horním vodním plášti na boku lze pro případné použití umístit přídavnou montážní 

vsuvku a sestavit další vybavení, např. cívku, ohřívač apod. V případě nepoužívání je vstup zaslepen 

korkem. 

 

Hořák se šroubovým podavačem 

Je namontován na straně kotle a je zakončen retortovým hořákem umístěného ve spalovací komoře. 

Úkolem podavače je přivádět palivo z nádrže do hořáku s uhlím. Připojení podavače ke kotli je 

oddělitelné a umožňuje jeho montáž a demontáž. Výrobce s přihlédnutím k různým podmínkám v 

kotelně poskytl možnost montáže palivové jednotky (hořáku) jak vlevo, tak napravo. 

Podrobný popis konstrukce a provozu podavače je uveden v návodu k obsluze. 

 

Palivová nádrž 

Je umístěna na straně kotle přímo nad napájecím šroubem. Je vyrobena z ocelových plechů a je 

tvarována tak, aby zajišťovala klouzání paliva. Palivová nádrž je uzavřena těsným krytem zajištěným 

zámkem (koncový spínač) proti náhodnému otevření a libovolnému zavření (pádu) a bez ostrých hran. 

 

Mikroprocesorový regulátor 

Je instalován v horní přední části kotle. Prostřednictvím tepelného čidla instalovaného v tělese kotle 

řídí provoz ventilátoru a podavače paliva podle teploty kotlové vody nastavené uživatelem. Regulátor 

je kromě výše zmíněného snímače vybaven snímači pro nouzové vypnutí kotle v případě překročení 

max. teploty (asi 90 ° C v závislosti na typu) nebo tzv. „zahořením“ přívodního potrubí.  

Na přání zákazníka může být kotel vybaven rozsáhlejším regulátorem, který umožňuje programování 

teplotních změn v kotli v různých hodinách dne nebo s regulací místností a počasí. 

 

Dmychadlový ventilátor 

Je namontován na hořáku a používá se k cyklickému dodávání správného množství vzduchu do 

retortového hořáku. Množství dodávaného vzduchu by mělo být regulováno clonou ventilátoru nebo 

mikroprocesorem. 

 

6.1. Typy ochrany kotle 

Bezpečnostní systém splňuje požadavky PN-EN 303-5: 2012 

Regulátor je vybaven nouzovými čidly a vypíná kotel a signalizuje stavy poplachu světelným nebo 

zvukovým impulsem na ovládacím panelu v případě: 

o překročení přípustné max. teploty kotlové vody, 

o nedostatek paliva vypíná celý systém, 

o zpětné proudění tepla do podavače paliva 

 

Tepelná ochrana  

Jedná se o omezovač teploty vody a zabraňuje jeho překročení úplným vypnutím kotle při dosažen 

maximální přípustné teploty. 

Spuštění ochrany znamená, že obnovení provozu omezovače může být provedeno pouze ručně, což 

určuje opětovné zprovoznění kotle a jeho další provoz. 
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Tepelná ochrana podavače 

Na těle podavače před palivovou nádrží je senzor, který reaguje v případě zpětného zahoření z pece na 

podavač. V takovém případě se ventilátor okamžitě vypne a podavač pracuje nepřetržitě, dokud není 

žhavý popel vytlačen z oblasti dávkovače do popelníku nebo do tavícího paliva. 

Mechanická ochrana 

Je tzv.mechanická pojistka ve formě tyče nebo šroubu, který bude přestřižen v případě přetížení 

převodového motoru. Komponenty pohonu jsou vestavěné nebo mají kryty. 

Elektrická ochrana 

Je to vypínač proti přetížení (tzv. "Termočlánek") namontovaný v motoru nebo řídící jednotce. 

Tepelná ochrana podavače v kombinaci s jinými řešeními používanými v kotli a podavači zabraňuje 

zpětnému vzplanutí plamene a eliminuje: 

Šíření ohně a žáru do podavače 

Vytlačení paliva z podavače z oblasti mezi spalovací komorou a palivovou nádrží na popelník nouzovým 

vyprázdněním zásobníku paliva na předem nastavenou teplotu přehřátí (max. Cca 80 ° C) 

Zpětný proud hořlavých výfukových plynů. 

Utěsněná palivová nádrž umožňuje vyrovnání tlaku ve spalovací komoře a nádrži, protože komora 

hořáku je připojena k nádrži nebo má nezávislé spojení. 

Kryt nádrže je vybaven koncovým spínačem, který řídící systém při otevření vypne vyfukování vzduchu 

a podavač. 

Tepelné vedení 

Palivová nádrž není přímo připojena ke kotlovému paleništi, ale má samostatné pouzdro a mezi kotlem 

a nádrží je větrací prostor. Nouzové vyprazdňování podavače paliva také dodatečně omezuje přívod 

tepla. 

Aplikovaný systém bezpečnostních zařízení a konstrukčních řešení splňuje bezpečnostní požadavky 

podle PN-EN 303-5: 2012. 

Instalace a připojení snímačů, regulátorů, indikátorů zařízení a 

ochranná zařízení by měla být vyrobena v souladu s montážními pokyny regulátoru a dalšími 

aplikovanými automatizačními a řídicími systémy. 

7. INSTALACE KOTLE

Před připojením kotle k topnému systému si pečlivě přečtěte návod k obsluze a zkontrolujte, zda jsou 

všechny součásti funkční a zda je kotel kompletně vybaven v souladu s dodacími podmínkami. 

Kotle typu: "EKO 5S" by měly být instalovány v souladu s kotlem, konstrukcí kotelny, požadavky na 

ventilaci a odvedení spalin, jakož i kvalitu dodávky vody do kotlů. 

Z bezpečnostních důvodů by měly být všechny instalace kotle prováděny s velkou pečlivostí, a to s 

využitím aktuálních znalostí a technologií v souladu s uznávanou inženýrskou praxí. Kotel by měl být 

chráněn pouze podle PN-91 / B-02413 

7.1. Umístění kotle 
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Přeprava kotle do místa určení by měla být vzhledem k jeho rozměru a hmotnosti prováděna s velkou 

opatrností. Pro přemístění kotle můžete použít potrubí položené na podložce nebo na podlaze. 

Činnost by měla řídit jedna odpovědná osoba, nejlépe zkušený technik, který sestaví kotel. Tato osoba 

by měla být odpovědná za způsob a organizaci přemístění a umístění kotle. V případě potřeby lze 

hořák odstranit. 

Způsob pohybu a umístění kotle by měl být přizpůsoben podmínkám objektu, stavu povrchu, 

překážkám, sklonu apod. Zvláštní pozornost by měla být věnována bezpečnosti nohou a rukou a 

možnosti převrácení kotle. 

Kotel v zásadě nevyžaduje zázemí a je možné jej postavit přímo na nehořlavou podlahu. Doporučuje se, 

aby kotle stály na podkladu o výšce cca 5 ÷ 10 cm nad podlahou. Kotel by měl být dokonale vyrovnaný 

a odolnost stropu a podlahy, na které je postaven, by měla být dostatečná vzhledem k hmotnosti kotle 

včetně vody. 

Kotel by měl být umístěn na podlaze z nehořlavých materiálů. Kotel by měl být pohodlně přístupný ze 

všech stran, zejména z přední části kotle, takže předměty obklopující kotel nebo stěny budovy nebrání 

plnění paliva, čištění hořáku, pece, popelníku, konvekčních kanálů a odstranění sedimentů. 

Místnost, v níž byl kotel umístěn, by měl mít dva gravitační větrací otvory o rozměrech nejméně 14x14 

cm, jeden s přívodem pokrytým mřížkou nebo mřížkou 15 cm nad podlahou a druhou pod stropem. 

Jednou z podmínek dobrého provozu kotle je dostatečný přítok čerstvého vzduchu do kotelny. 

Instalace kotlů v kotelně by měla odpovídat požadavkům a normám pro kotelny na pevná paliva. 

Použití mechanického odvětrání je zakázáno. 

7.2. Spalovací zařízení 

Kotel musí být připojen ke komínu pomocí přídavného ocelového spoje s max. 400 mm dlouhého, 

stoupající nahoru a ne menší než průřez kouřovodu. Spojení s komínem musí být těsné a musí mít 

pečlivě uzavřené čisticí otvory umožňující čištění kouřovodu a připojení. 

Nedoporučuje se připojovat dva nebo více kotlů ke společnému kolektoru. 

Rozměry komína jsou pro správnou funkci kotle velmi důležité. Výška a průřez by měly zajistit 

požadovaný tah komína, který má zvláštní vliv na správný chod kotle. Nesprávné rozměry výšky 

kouřovodu a průřez komínového otvoru jsou důvodem nedostatečného průvanu, což může vést k 

chybnému provozu kotle. Výška komína by měla zohledňovat podmínky umístění kotelny ve vztahu k 

jiným zařízením. V případě neizolovaného komínového ocelového komína by měla být plocha průřezu 

zvýšena o 20%. Komín by měl být vyveden min. 150 cm nad nejvyšším okrajem střechy. Komínový 

kanál by neměl mít žádné jiné připojení. Stěny komína by měly být hladké, těsné, bez zlomů a ohybů. 

Abyste zajistili dobrou průchodnost, před zahájením ohřevu (nebo po přestávkách při pálení) by měl 

být komín a kotel opatrně vyhřát a vysušit 

Chcete-li odhadnout velikost komína, můžete použít vzorec: 

0,003 x Q x 0,86 

F = ----------------------- (m²) 

√h

Kdy: 
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Q - je tepelný výkon kotlů připojených ke komínu * kW +, 

h - výška komína měřená od roštu k výstupu [m]. 

 

Výpočty podle výše uvedeného vzorce nejsou základem pro správný výběr komínů 

 

Požadované množství pro jednotlivé kotle je uvedeno v tabulce č. 2. Zajistěte požadovaný řetězec, 

který by měl návrhář podpořit výpočtem a výběrem parametrů komínového potrubí (průřez a výška) s 

ohledem na klimatické zóny a terénní podmínky. Doporučuje se použití regulátoru tahu. 

 

Posouzení technického stavu a potvrzení průvanu komínu a parametrů požadovaných pro daný kotel 

by mělo být provedeno kominíkem. 

 

Vysoká účinnost kotle způsobuje snížení teploty spalin a možnost kondenzace. 

 

Komínové kanály nebo vložky pro stávající komíny by měly být vyrobeny z materiálů odolných vůči 

 škodlivým chemickým sloučeninám, včetně kyselin. 

Nedodržení výše uvedeného požadavku bude mít za následek zbarvení komínů a stěn budovy a 

 předčasné zničení a následně nákladnou obnovu. 

 

Za účelem ochrany komínu (budovy) je vhodné se obrátit na specializované firmy v tomto oboru 

 

7.2.1. Základní požadavky na komíny 

 

Instalace komína musí splňovat požadavky platných předpisů a norem v oblasti bezpečného vypouštění 

spalin. 

Komín musí být primárně bezpečný, a proto je nutné splnit určité základní požadavky stavebního 

zákona, které zahrnují: 

 

  konstrukční bezpečnost 

  požární bezpečnost 

  bezpečnost použití 

  přiměřené hygienické a zdravotní podmínky, stejně jako ochrana životního prostředí 

  úspory energie. 

Pro splnění těchto požadavků musí být komín vybudován: 

 osobou, která má požadovanou stavební kvalifikaci 

 materiály s požadovanými schváleními pro konstrukci komínů 

 komín musí splňovat požadavky z hlediska komínového tahu 

 Komín musí být před jeho uvedením do provozu podroben inspekci certifikovaným kominíkem. 

7.3. Instalace topné soustavy 

Po nastavení kotle a připojení ke komínu by měl být kotel připojen k centrálnímu ohřevu. Postupujte 

takto: 

 připojte konektor napájení kotle instalací topné soustavy na tomu určeném místě; 

 připojte potrubí zpětné vody; 

 připojte potrubí bezpečnostního systému podle PN-91 / B-02413; 
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 naplňte instalaci topné soustavy vodou, dokud se nedosáhne nepřetržitého přetečení ze 

signálního potrubí; 

 připojte ovládací zařízení a zkontrolujte správnou elektro-instalaci ; 

 v případě použití cirkulačního čerpadla ústředního topení (doporučený výrobce) proveďte 

připojení čerpadla tzv "gravitační bypass", který umožňuje použití zařízení v době možné 

poruchy čerpadla. 

Nejdůležitějšími požadavky na bezpečnostní zařízení jsou: 

 otevřená expanzní nádoba s kapacitou vypočtenou podle bodu 5.1.1 PN-91 / B-02413, 

 bezpečnostní potrubí s průměrem závislým na tepelném výkonu kotle podle tabulky č. 1 

 expanzní, signalizační, přepadové a odvzdušňovací potrubí, jakož i cirkulace, které umožňují 

udržovat vhodnou teplotu v nádobě a chránit před zamrznutím. Na bezpečnostních potrubích 

není dovoleno používat ventily a šoupátka, tato trubka by neměla mít po celé své délce žádné 

zúžení a ostré lomy. 

 v případě nemožnosti vést bezpečnostní potrubí co nejkratší a nejjednodušší cestu k nádobě, 

způsob jejich vedení i průměru by měla odpovídat normě PN-91 / B-02413. 

Výrobce neodpovídá za nesprávnou práci s kotlem v důsledku chybné a nekompatibilní instalace. 

V případě montáže na stávající zařízení ústředního topení je důležité zkontrolovat technický stav (např. 

kontrola netěsností, oplachování, výměna kování apod.) Před instalací kotle je instalátor povinen tyto 

úkony provést a písemně potvrdit, že instalace a montáž kotle je správná, což je podmínkou záruky 

kotle. 

Připojení kotle k systému ústředního vytápění by měla provádět společnost s příslušnými povoleními a 

správné připojení by mělo být potvrzeno na vyznačeném místě na záruční kartě připojené k této 

příručce. 

7.4 Elektrická instalace 

Elektrická instalace s napětím 230 V / 50 Hz určená pro napájení řídicí jednotky kotle (regulátor a 

ventilátor) by měla být vybavena ochranným nebo neutrálním ochranným vodičem se zásuvkou, která 

je vybavena ochranným kolíkem. Zásuvka by měla být umístěna v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla 

(kotel). Doporučuje se, aby byl k napájecímu zdroji kotle veden samostatný elektrický obvod. 

7.5 Plnění vodou 

Před započetím ohřevu kotle naplňte ohřívací systém kotle vodou. Plnění by mělo být prováděno v 

souladu s pokyny dodavatele. Aby bylo možné zkontrolovat, zda byla instalace správně naplněna, měl 

by být ventil na signalizačním potrubí odšroubován na několik vteřin - nepřetržitý odtok vody ze 

signalizačního potrubí znamená, že voda vyplňuje expanzní nádobu umístěnou v nejvyšším bodě 

instalace, nikoliv pouze signální potrubí. Doplňování vody do kotle a instalace by se mělo provádět 

během přestávky v provozu kotle. Pokud je teplota vody v kotli vysoká, měla by být ochlazena a 

doplňování by měl být prováděno velmi pomalu nebo s ohřátou vodou. Doporučuje se používat 

měkkou vodu. Po naplnění zkontrolujte těsnost kotle a instalaci. Odtok vody z přepadového a 

signalizačního potrubí by měl být umístěn v kotelně v bezpečné vzdálenosti přibližně 0,3-0,5 m nad 

podlahou. 

7.6 Koroze při nízkých teplotách. 
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Kotel by měl být provozován při rozdílném průtokovém a teplotním rozdílu v rozsahu 20-15 ° C. a 

zpětnou teplotu nejméně 50 ° C. V praxi je tato podmínka obtížně splněna, protože průměrné 

povětrnostní podmínky v průběhu celé topné sezóny "vyžadují" nižší nastavení a z hlediska životnosti 

kotle jsou škodlivé, protože spaliny jsou značně zchlazeny. Dlouhodobější provoz kotle při nízkých 

teplotách může způsobit korozi a tím zkrátit životnost kotle (dokonce i několik let). Aby se tomuto 

zabránilo, poskytne výrobce následující řešení: 

 použití čerpadla kotlového obvodu přímo mezi napájecím zdrojem a zpětnou vodou, který

smíchá systém návratu a zvyšuje teplotu v závislosti na nastavení na regulátoru;

 použití směšovacích systémů vybavených čtyřmi nebo třícestnými směšovacími ventily;

 příznivé účinky na provoz kotle a jeho životnost mají také použití např.

 "krátké oběhy", tj. připojení ohřívače teplé užitkové vody přímo ke kotli, vybavené spirálou

nebo akumulační nádrží.

Výše popsaná technická řešení omezí vnitřní korozi a tím i prodlouží podmínky záruky. 

Použití teplotní ochrany je předpokladem pro dodržení záručních podmínek pro dodavatele kotle. 

Následující tabulka č. 1 znázorňuje jmenovitý a vnější průměry bezpečnostních a expanzních trubek v 

závislosti na tepelném výkonu kotle ústředního topení. 

Příklady otevřených bezpečnostních schémat systému podle PN-91 / B-02413 jsou znázorněny na obr. 

1a, 1b, 1c. 

Průměry potrubí zabezpečujícího provoz kotle - otevřený oběh WG PN-91/B-02413 

tepelný výkon kotle nebo 
výměníku (kw) bezpečnostní potrubí (mm) sběrné potrubí (mm) 

od do normální průměr vnitřní průměr 
normální 
průměr 

vnitřní 
průměr 

- 40 25 27,2 

25 27,2 40 85 32 35,9 

85 140 40 41,8 

140 280 50 53 
32 35,9 

280 325 

65 68,8 325 510 40 41,8 

510 615 
50 53 

615 1000 80 80 

1000 1040 
100 105,3 

1040 2210 
65 68,8 

2210 2275 - - 

2275 3685 - - 80 80 

3685 8160 - - 100 105,3 

*Pro expanzní potrubí - tepelný výkon zdroje tepla.



12 

PN-91/B-02413   

Umístění expanzní nádoby nad nejvyšší bod vodního cyklu: 

a) horní část

b) dolní část  obrázek 1a 
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Schéma ochrany vodního topného systému, vybaveného jedním kotlem nebo výměníkem tepla, horní 

oddělení, čerpadlo namontované na výtlaku. 

obrázek 1b 

Schéma ochrany pro systémy ohřevu vody, 

vybavené dvěma nebo více kotli nebo výměníky tepla, horní rozvod, čerpadlo namontované na 

vratném potrubí.   obrázek 1c 
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8. SPUŠTĚNÍ A PROVOZ KOTLE

Před prvním uvedením kotle "EKO 5S" do provozu je třeba zkontrolovat správnost připojení na topnou 

soustavu, dále elektrické a větrací zařízení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně instalace v 

otevřeném systému podle PN-91 / B-02413. Před spuštěním kotle zkontrolujte, zda je topná soustava 

správně naplněna vodou a zda voda v instalaci a v kotli nebyla zmrzlá. 

Uživatel je nebo jeho zástupce zodpovídá za kontrolu kotle a jeho uvedení do provozu po montáži. Po 

konzultaci s projektantem, instalatérem nebo jiným zástupcem v oblasti topných zařízení by měl 

vypracovat protokol o odborných činnostech. 

Při roztápění studeného kotle může na stěnách kotle vzniknout fenomén kondenzace tzv. pocení, 

dává iluzi, že kotel uniká. Je to přirozený jev, který zmizí po zahřátí kotle. 

8.1. Počáteční testy 

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte stav připojení mezi hořákem a kotlem, kryty nebo 

konstrukci hnacího mechanismu, mechanickou, tepelnou a elektrickou ochranu, stav izolace a 

uzemění, obsah palivové nádrže. První uvedení do provozu provádí certifikovaný instalatér, elektrikář 

nebo servis výrobce. Pro spuštění připojte napájení k síti. Poté zkontrolujte funkci převodového 

motoru - zapnutí a vypnutí systému. Po této kontrole můžete zapnout zásobník. Přístroj by měl být 

používán po dobu přibližně 5-10 minut při zkouškách. Podavač by měl pracovat bez vibrací, hluku a 

nadměrného hluku díky své konstrukci a specifičnosti. Pokud dojde k takové situaci, je nutné provést 

inspekční činnost a určit příčinu a případné nesrovnalosti napravit. 

8.2. Roztopení kotle 

Pro roztopení kotle by měly být standardně provedeny následující kroky: 

 naplňte palivovou nádrž minimálně do poloviny kvalitním palivem;

 otevřete poklop roštu a poklop zásobníku na popel ;

 zapněte motor podavače paliva a počkejte, dokud se v retortovém hořák neobjeví uhlí ve výšce

hrany hořáku a odvětracích otvorů;

 na uhlí nebo na papíře umístěte kusy jemného dřeva a zapalte;

 když se podpal nebo dřevo dobře rozhoří (po cca 3 + 5 min.), přiložte uhlí;

 zapněte ruční ovládání, zavřete dveře popelníku a po rozpálení také dvířka paleniště;

 po dosažení stabilního plamene přepněte regulátor do automatického provozu, čímž se spustí

podavač paliva a ventilátor;

 nastavte požadovanou provozní teplotu kotle, minimálně 50 ° C.

Od tohoto okamžiku bude kotel automaticky pracovat podle nastavení, které uživatel nastaví na 

regulátoru podle provozních pokynů regulátoru určených pro uživatele. Popel a struska ze spáleného 

paliva postupně klesají do kontejneru v jímce, což způsobuje, že se hořák sám čistí.  

Případné kusy strusky, které visí mezi stěnou kotle a hořákem, odstraňte pohrabáčem nebo hákem. 

Pro ovládání plamene je možné používat velmi opatrně spouštěcí dveře a to za dodržení podmínek: 

- pomalu a jemně odklopte dvířka na šířku přibližně 3-5 cm;
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- stůjte bokem v bezpečné vzdálenosti a nenahýbejte se nad otevřená dvířka;

- aby bylo možné zasáhnout, kotel by měl být vypnutý;

- počkejte, až plamen zmizí a pak otevřete dvířka více

- obsluhujte kotel s rukavicemi, brýlemi a pokrývkou hlavy

POZOR! 

Pouze výše popsaný postup umožňuje bezpečné sledování a kontrolu. 

Podrobné informace o roztápění jsou uvedeny v návodu k obsluze hořáku a řídicího systému (DTR), 

stejně jako požadavky na jejich provoz, údržbu a servis 

8.2.1. Doplňování paliva 

Udržování kontinuity procesu hoření vyžaduje pravidelné doplňování nádrže palivem. Frekvence 

doplnění závisí na intenzitě procesu hoření a měla by být stanovena individuálně na základě 

zkušeností. V průměru se kontrola a doplňování paliva provádí každé 2 až 3 dny. Při stejné frekvenci 

vyprázdní popelník. 

Provoz kotle s nízkou hladinou paliva v nádrži se nedoporučuje. 

Příliš malé množství paliva (pod 50 cm) způsobuje prašnost při otevření krytu nádrže během provozu 

kotle. Nedostatek paliva způsobuje trvalé zastavení procesu hoření a vyžaduje opětovné zapálení kotle. 

Nádrž by měla být naplněna suchým palivem. Během provozu kotle by měl být kryt nádrže pevně 

uzavřen. 

Palivo by nemělo obsahovat mechanické nečistoty, jako jsou šrouby, kameny, kusy dřeva, dráty, šňůry, 

pytle atd. 

Aby se tomu zabránilo a aby se zabránilo poruchám a prostojům, měl by být stav znečištění vizuálně 

posuzován a zbytečné a nebezpečné předměty odstraněny z paliva. V opačném případě může dojít k 

k častým poruchám podavače nebo bezpečnostního systému.  

Je-li při naplnění suchého a prašného paliva do zásobníku vysoká prašnost, mělo by být palivo lehce 

pokropeno (např. Uhelný prach, hrachové uhlí). V případě použití jiných paliv je nezbytné použít 

uzavřený palivový systém (např. šnekových dopravníků) nebo ve vhodných situacích používejte systém 

příslušných senzorů a indikátorů popraše. 

Jakákoliv prašnost může mít za následek potenciální minimální riziko výbuchu. 

Při použití výše uvedeného doporučení neexistuje prakticky žádné nebezpečí výbuchu. 

8.3 Regulace výkonu 

Pro regulaci výkonu je kotel "EKO 5S" vybaven mikroprocesorovým regulátorem teploty, který v 

závislosti na potřebách umožňuje provoz s odpovídající účinností. Regulace výkonu se provádí 

nastavením teploty přívodní vody. 

Regulátor automaticky řídí provoz kotle a dodává správné množství vzduchu a paliva v závislosti na 

teplotě kotlové vody. Regulátor je vybaven snímačem pracovního řízení a nouzovým vypnutím kotle. 

V nouzových situacích, např. Když teplota vody přesáhne 85 ÷ 90 ° C a v případě požáru k palivové 

nádrži, regulátor vypne řídicí systém a zobrazí kód poplachu. 
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8.4. Bezpečnost provozu 

Kotel nevyžaduje stálou obsluhu spočívající v přímém pozorování spalovacího procesu, je však 

vyžadován dohled vyškoleným personálem, což znamená každodenní ovládání provozu kotle a provoz 

řídicího systému a instalace v souladu s podmínkami a požadavky obsaženými v návodu k obsluze. 

Pečlivé čištění má velký vliv na správný provoz, dobrý tlak a účinnost, úspornou spotřebu paliva a 

životnost kotle. Čištění nebude těžké, pokud se provádí systematicky. Nedostatečná údržba způsobuje: 

- obtížně odstranitelné znečištění - spečeniny, uhelné usazeniny;

- narušení stabilního spalovacího procesu;

- významné zvýšení spotřeby paliva, snížená účinnost kotle;

- kouř vycházející z možných netěsností

Použití teplotní ochrany, protože provoz kotle při nízkém tepelném zatížení způsobuje: 

- kondenzace výparů a vlhkosti komína a jeho zničení jako důsledek

- tvorba kondenzátu (mazlavá kapalina) a způsobuje intenzivní korozi kotle

Špatná kvalita paliva - nízká výhřevnost, vysoký obsah popílku, vlhkost a nehořlavé směsi - způsobují 

rychlou kontaminaci hořáku struskem, popelem a činí obtížným a nemožným hoření. Vlhkost v kotelně, 

zejména na podlaze, výrazně zkracuje životnost kotle. 

Je zakázáno při provozu kotle otevírat kotlová dvířka a především používat dvířka a neustálému 

sledování spalování. V opačném případě může dojít k popálení a požáru. 

8.5. Poruchy provozu kotle 

Příčinou poruch a nesprávné činnosti kotle jsou: 

 špatná kvalita paliva

 nedostatečný tah komínu

 znečištění kotle, zejména konvekčních kanálů

 nedostatečné odvětrání kotelny

 nedostatek přívodu vzduchu do retortového hořáku

 poškození podavače paliva, regulátoru, ventilátoru
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Pozor! 

Chyby Příčina nesprávné činnosti Postup

nesprávné palivo
použít vhodné palivo vyhovujicí parametrům 

hořáku

nesprávná regulace kotle zkontrolujte nastavení ovladače

nedostatečný komínový tah
zkontrolujte zda není ucpaný komín nebo 

kouřovod

znečištěný kotel vyčistěte kotel a výměník tepla (kouřovody)

žádné nebo nedostatečné odvětrání 

kotelny

zkontrolovat nebo zřídit přívod vzduchu do 

kotelny

nesprávné nastavení dávkování paliva zkontrolujte a ověřte nastavení ovladače

špatné množství vzduchu
nastavte proudění ventilátoru clonou nebo 

nastavením v ovladači

nevyhovující palivo použijte vhodné palivo

v zásobníku chybí palivo
nastavte proudění ventilátoru clonou nebo 

nastavením v ovladači

zablokovaný zásobník
lokalizovat předmět blokující zásobník a 

odstranit jej

porušení mechanické pojistky

zjistěte příčinu, odemkněte podavač, 

odstraňte poškozenou

pojistku a namontujte  novou

aktivace zabezpečení
zkontrolujte příčinu operace a resetujte 

spínač

poškozený převodový motor kontaktujte servis výrobce

poškozený ovladač kontaktujte servis výrobce

nesprávné nastavení parametrů 

ovladače
zkontrolujte nastavení ovladače

poškození ovladače kontaktujte servis výrobce

otevřené dveře, otvory pro čištění 

kotle nebo kryt nádoby
zkontrolujte zda jsou dvířka a poklap zavřené

poškozené těsnění dvířek kotle nebo 

víka nádrže
zkontrolujte uzavření a těsnost dvířek a víka

žádné nebo zanesené odsávací větrání 

v kotelně

zkontrolujte účinnost ventilace, v případě, že 

chybí zřiďte ji

nedostatečná kontrola nebo čištění 

kotle a hořáku

pečujte o technický stav, čištění, prohlídky a 

údržbu 

nesprávná poloha dveří kotle nebo 

krytu nádrže

nastavte pomocí závěsů, úchytek, svorek - 

správné nastavení dveří nebo krytů

nedostatečný tah komínu
zkontrolujte průchodnost komínu, pozvěte 

kominíka, vyčistěte komín

zavřená spalinová klapka
zkontrolujte pozice klapky - otevřete (pokud 

existuje)

kontaminovaná nebo uzavřená 

vzduchová komora hořáku

vyčistěte a vyprázdněte vzduchovou komoru 

hořáku

došlo k "pocení kotle" nastavte teplotu kotle na teplotu nad 50 ° C

únik části vody z těla kotle kontaktujte servis výrobce
únik vody z kotle

Kotel nedosahuje daného výkonu

palivo se neúplně spaluje

podavač nedodává palivo

Nekontrolované vypínání kotle

únik spalin z kotle nebo palivové nádrže
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V případě jiných a netypických poruch kotle se obraťte na servis výrobce. 

Podrobné typy a příčiny činnosti hořáku a regulátoru a způsoby jejich odstranění jsou uvedeny v 

návodu k obsluze. 

Všechny hlavní opravy kotle by měla provádět společnost s oprávněním k instalaci. Na druhé straně 

opravy a údržbu příslušenství kotle provádějí výrobci tohoto zařízení nebo servis výrobce kotle. 

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE

Kotel vyžaduje pravidelné čištění a údržbu. Zvláštní důležitost pro správnou funkci a účinnost spalování 

je systematické čištění kotle, zejména kouřových kanálů a kouřového potrubí. Důkladné čištění kotle 

by mělo být provedeno každých několik dní podle potřeby v závislosti na stupni znečištění povrchu 

kotle. 

Tloušťka znečišťující vrstvy (prach, popel, saze) na vodorovných kanálech by neměla překročit max. 

přibližně 3 mm. 

Chcete-li je odstranit, odšroubujte nebo otevřete dvířka/poklop paleniště. 

Čištění začíná injektáží z vodorovných a vertikálních výměníků. 

Odstraňte znečištění z kanálů a konvekčních ploch. Zbytky kalu a popílku by měly být odstraněny mimo 

kotel, čisticími otvory. Potom důkladně vyčistěte popelovou komoru, popelník. 

Také je nutné pravidelně čistit ventilátor a regulátor kotle, což zabraňuje nahromadění prachu a 

popelu na těchto površích. 

Po ukončení topné sezóny nevypouštějte vodu z kotle, pečlivě vyčistěte pec a výfukové kanály 

výměníku. Proveďte technickou kontrolu celého kotle a hořáku v případě poruchy, opravte nebo 

vyměňte poškozené díly za nové (dveře, kryty, keramické tvarovky, těsnění, rukojeti apod.) Po 

správném používání po zahřátí může být nutné odstranit pouze drobné závady. Proveďte kontrolu a 

údržbu hořáku podle jeho provozních pokynů. 

Typické čištění a údržba spalovací komory související s provozním procesem nevyžadují vstup do kotle, 

na kotel nebo do nebezpečné výšky. Údržbářské činnosti spojené s provozem a čištěním kotlů by měly 

být prováděny ve stoje, na podlaze, pomocí nástrojů (pohrabáč, hák). 

Před prováděním čištění a údržby kotle musí být kotel odstaven, ochlazen a vyvětrán. 

Doporučuje se testovat koncentraci oxidu uhelnatého pomocí specializovaného měřidla a zajistit, aby 

koncentrace neohrozila život a zdraví obsluhy. 

Čištění kouřovodu proveďte přístupem přes horní kanál kouřovodu, vyprázdněte nečistoty do prostoru 

kanálu a vyjměte je ven. 

U prodloužených komor nebo jiném uspořádání by měl být pro čištění kouřovodu zřízen čisticí otvor. 

Během čištění použijte přenosné lampy o napětí nejvýše 24V nebo baterek. 

Pečlivé čištění má velký vliv na správný provoz, dobrý tlak a účinnost, úspornou spotřebu paliva a 

životnost kotle. 
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Veškeré servisní činnosti v oblasti nastavení, údržby, oprav, čištění apod. By měly být prováděny při 

vypnutém zařízení, když je zařízení v klidu a zástrčka je odpojena od zásuvky a kotel byl ochlazen na 

bezpečnou teplotu. Používejte osobní ochranné pomůcky - ochranné rukavice, brýle, pokrývky hlavy 

atd. 

10. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI - POŽÁRNÍ OCHRANY

 kotel je vyroben z nehořlavých materiálů

 v kotelně je zakázáno skladovat další hořlavé materiály (barvy, rozpouštědla, oleje aj.)

 v bezprostřední blízkosti kotle neskladujte paliva – paliva doporučujeme skladovat

v samostatné nebo k tomu vyhrazené místnosti s požadovanými bezpečnostními

vzdálenostmi a nehořlavými materiály

 v kotelně doporučujeme umístit hasicí přístroj a kouřové čidlo

 každé 2-3 měsíce nechte provést čištění komínu, odstranění sazí a tím eliminujte riziko

vznícení

Je přísně zakázáno používat kotel s otevřenými dvířky pece nebo čistících otvorů 

11. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ KOTLE

V případě havarijních podmínek jako je např. překročení teploty nad 100 °C, nárůst tlaku, zjištění 

náhlého úniku vody z kotle nebo topného systému, praskliny v potrubí, radiátorech, dalšího 

příslušenství (ventily, šrouby, čerpadla) případně dalších nebezpečí. 

 vypněte regulátor, který zastaví podavač paliva, a odstraňte žhavé uhlí;

 zjistěte příčinu selhání a po jejím odstranění se ujistěte, že jsou kotel a instalace technicky v

pořádku, poté pokračujte vyčištěním a zprovozněním kotelny.

12. VYPNUTÍ KOTLE

Po ukončení topné sezóny nebo v jiných případech, kdy je plánováno vypnutí kotle, musí být kotel 

důkladně vyčištěn, přičemž je nutno pamatovat především na spalovací komoru, popelník a konvekční 

výměník tepla. 

Během zastavení by systém ústředního vytápění neměl být vypouštěn, pokud to nevyžadují opravy 

nebo montážní práce. Aby se prodloužila životnost kotle, doporučuje se ponechat kotel v otevřené 

poloze během zastavení, což dovoluje volný průtok vzduchu skrze jeho vnitřní prostor a následně jeho 

vysoušení. Po topné sezoně musí být kotel konzervován. 

S ohledem na specifičnost provozu kotle v normálních podmínkách provozu, v souladu s provozní 

příručkou a ochraně v otevřeném systému podle PN-91 / B-2413 se při výpadku elektřiny kotel 

automaticky vypne a nepředstavuje nebezpečí. 

13. TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ÚDAJE

Základní údaje o řadě kotlů EKO-5S v rozsahu technických a provozních parametrů a rozměrů 

uvedených na výkresu č. 2 jsou uvedeny v tabulce 2. 

Typ kotle EKO 5S EKO 5S 27 
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tepelný výkon kW 27 

množství výfukových plynů g/s 19,7 

nominální teplota spalin °C 153 

minimální tepelný výkon kW 7,9 

minimální množství výfukových 
plynů 

g/s 7,8 

minimální teplota spalin °C 111 

odpor průtoku vody Δt=20 Pa 30 

odpor průtoku vody Δt=10 Pa 120 

velikost ohřívaných prostor m2 220÷330 

kapacita vody dm3 115 

spotřeba paliva - max. kg/h 4,15 

hmotnost paliva v nádrži kg 150÷200 

tah komína Pa 20 

hmotnost kotle (bez podavače) kg 340 

pracovní tlak MPa 0,12   0,2  0,25 

testovací tlak vody MPa 0,25  0,35  0,4 

tepelná účinnost % 90,7 

max.pracovní teplota °C 90 

min. návratová teplota °C 55 

min. telpota vody kotle °C 10 

rozměry 

A mm 560 

B mm 1150 

C mm 1510 

D mm 600 

E mm 700 

el. napětí 50 Hz V/W 230/150÷250 

POZOR! 

Teplota ohřívané místnosti je přibližná a odhadovaná pro středně a dobře izolované objekty, není 

základem pro správný výběr kotle. 
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Obr. 1 Kotel „EKO 5S“ 

1 – tělo kotle s termo izolací, 2 – dvířka popelníku, 3 – dvířka paleniště, 4 – horní poklop,  5 – madlo 

dvířek, 6 – konektor napájení, 7 – výstupní konektor, 8 – spínač, 9 – měřící tryska, 10 – regulační 

konektor, 11 – konektor termostatu, 12 – palivový podavač, 13 – ventilátor, 14 – palivová nádrž, 15 – 

regulátor, 16 – kouřovod; 

POZOR! 

Šířka kotle s hořákem "B" závisí na velikosti použitého hořáku. 

14. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Pro vlastní bezpečnost by měl uživatel žádat od instalujícího pracovníka potvrzení o ochraně kotle v 

otevřeném systému, tj. Podle PN-91 / B-02413. 

Výrobci kotle nejsou odpovědní za technický stav provedení instalace centrálního ohřevu. 

V souvislosti s neustálým technickým pokrokem výrobce zavádí probíhající strukturální změny kotlů a 

zlepšuje jejich provoz. Dodávané kotle v malých detailech se mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v 

příručce nebo nabídce. 

Vzhledem k možnosti použití různých typů podavačů paliva by konečné rozměry podavače měly být 

dohodnuty s výrobcem. Uživatel by měl pečlivě přečíst návod k obsluze kotlového zařízení. 

Nesprávné zabezpečení kotle může způsobit vážné poškození a nebezpečí pro uživatele. V kotelně by 

měly být na viditelném místě vystaveny podmínky pro bezpečný provoz kotlů. 

15. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Kotel byl vyroben z ekologicky neutrálních materiálů. Po použití a používání kotle by měla být 

provedena demontáž a likvidace. Demontáž jednotlivých prvků kotle v důsledku jednoduchosti 
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konstrukce nevyžaduje zvláštní popis. Opotřebované kovové díly by měly být zlikvidovány. Zbývající 

části shromažďujte v souladu s požadavky v tomto ohledu a pak je přeneste do bodů zabývajících se 

využitím. 

15.1.HLUK 

Vzhledem k účelu a specifičnosti provozu podavače není možné eliminovat hluk ve zdroji samotném, 

kvůli krátkému a cyklickému chodu podavače obecně tento typ hluku nepředstavuje hrozbu. V 

nezbytných situacích by měla být emise hluku provedena v souladu s požadavky a metodika měření by 

měla být použita v souladu s: PN-EN ISO 3746: 1999 

16. RELATIVNÍ RIZIKO

Přestože výrobce přebírá odpovědnost za návrh a značení kotle, aby se zabránilo nebezpečí během 

provozu, jakož i během obsluhy a údržby, jsou určitá rizika nevyhnutelná. Relativní riziko je důsledkem 

nesprávného nebo nevhodného chování obsluhy kotle, proto bychom se v každém případě měli řídit 

základními principy bezpečnosti a zdravého rozumu. 

Při vyhodnocování a prezentaci zbytkového rizika se kotle považuje za zařízení, které bylo až do 

počátku výroby navrženo a vyrobeno v souladu se současným stavem techniky v souladu s uznávanou 

inženýrskou praxí. 

Za účelem upozornění uživatele a obsluhy byl kotel označen příslušnými symboly, značkami, 

poznámkami v návodu o stávajícím nebezpečí, neoprávněným použitím - který by uživatel měl přísně 

dodržovat. 

16.1. Důvody pro vznik rizika a způsoby jeho odstranění 

Relativní riziko existuje v případě nedodržení doporučení a pokynů uvedených v návodu. Největší 

nebezpečí vzniká při provádění zakázaných činností: 

1. Použití kotle k jiným účelům, než je popsáno v příručce.

 pečlivé přečtení a důkladné seznámení se s návodem k obsluze kotle, podavače, regulátoru, a

dalších zařízení

 Správný a bezpečný provoz kotle je možný pouze při použití doporučených pevných uhelných

paliv s automatickým přívodem paliva a řízeným spalovacím procesem.

2. Nedodržení požadavků na otevřený bezpečnostní systém

 ochrana kotle pouze podle pn-91 / b-02413 a jeho potvrzení ze strany montéra

3. Obsluha nezletilými a osobami, které nebyly seznámeny s návodem k obsluze zařízení a neškolené v

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

 dodržujte všechny zákazy související s obsluhou v návodu

 absolutní zákaz obsluhy kotlů (nad 50 kW) nekvalifikovanými osobami a nezletilými, kteří

nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

4. Ponechání kotle během provozu bez dozoru a obsluhy

 provádět kontroly spalovacího procesu podle potřeby, nejméně několikrát denně.

 vybavení kotelny čidlem kouře

5. Provádění jakýchkoliv neoprávněných úprav
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 zákaz zásahů do konstrukce a zabezpečovacího systému kotle a zařízení,

 systém topení a bezpečnostní systém smí provádět pouze odborník na instalaci,

 provádět veškeré opravy elektrického systému a kontrolovat účinnost požární ochrany pouze

autorizovaným elektrikářem,

6. Nepozornost a neopatrnost při obsluze

 zákaz pokládání rukou na nebezpečné a horké části kotle a podavače, stejně jako obsluhování

kotle bez ochranných prostředků (rukavice, brýle, pokrývky hlavy),

 zákaz obsluhování kotle s otevřenými dvířky nebo otvory a kryty.

Podmínky pro bezpečný provoz kotle 

Základním předpokladem pro bezpečný provoz kotlů je instalace podle PN-91 / B-02413. Dále 

postupujte podle níže uvedených pravidel: 

1. Je zakázáno provozovat kotel, když hladina vody v zařízení klesne pod úroveň stanovenou v návodu

k obsluze kotelny.

2. Během provozu je zakázáno pokládat ruce do nebezpečných a zakázaných míst (hořák, ventilátor,

ohniště, popelník apod.). Při provozu kotlů používejte rukavice, ochranné brýle a pokrývky hlavy.

3. Neotevírejte dvířka během provozu kotle. Pokud je třeba je otevřít, vypněte kotel a nestůjte před

otvorem, ale ze strany.

4. Udržujte pořádek v kotelně, kde by neměly být žádné předměty, které by nesouvisely s obsluhou

kotle.

5. Při provozu kotle v oblasti čištění a údržby použijte osvětlení s napětím nejvýše 24V nebo bateriemi.

6. Dbát o dobrý technický stav kotle a jeho související instalace, a zejména pro těsnost všech dvířek a

krytů. Jakékoliv poruchy v kotli musí být okamžitě odstraněny.

7. V zimě nepoužívejte přestávky v topení, které by mohly způsobit zmrznutí vody v instalaci nebo

jejích částech, které jsou obzvláště nebezpečné, protože by mohlo dojít k vážnému poškození v kotli se

zablokovaným potrubím.

8. Plnění a instalace v zimě je třeba provádět pečlivě. Plnění zařízení během tohoto období musí být

prováděno s teplou vodou, aby nedocházelo k mrznutí vody v systému během plnění.

9. Je nepřijatelné zapálit hořák a kotle pomocí výrobků, jako je benzín, petrolej a jiné hořlavé a

výbušné látky.

10. V odůvodněných případech při ohrožení požárem, by mělo být zavolán hasičský sbor (např.

Zapálení sazí v komíně).

11. Elektrickou instalaci může provádět kvalifikovaný elektrikář

12. Věnujte pozornost rizikům spojeným se možným rizikem.

POZOR! 
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Je nutné zajistit takové provozní podmínky kotle, aby teplota kotlové vody neklesla pod 10 ° C. S 

jakýmkoli podezřením na možnost zamrznutí vody v systému a zejména bezpečnostním systému kotle, 

je nutné zkontrolovat průchodnost systému. 

V případě nedostatečné průchodnosti je zapínání kotle zakázáno. Je zakázáno dopouštět studenou 

vodu do horkého kotle a hašení paleniště! 

Nebezpečí vyplývající z nesprávného použití kotle 

Příčina nebezpečí Předpokládaný efekt Metoda prevence 

zabezpečení kotle není v 
souladu s požadavky 

rozlomení-zničení kotle, výbuch 
zabezpečení kotle v otevřeném 

systému podle PN-91/B02413 i DTR 

zamrznutí vody v kotli i s 
instalací  

rozlomení-zničení kotle, výbuch instalaci řádně izolujte 

skladování hořlavých a 
výbušných materiálů v 

blízkosti kotle např. 
Rozpouštědla, barvy apod. 

požár, výbuch 
odstranění všech nebezpečných látek 

z dosahu  

ponechání otevřených 
dvířek, poklopů nebo 

čistících otvorů 

nekontrolovatelný provoz kotle - 
nemožnost ovládání, var vody, 

kouření 

zkontrolujte a zavřete všechny dveře 
a kryty kotle nebo nádrže 

rychlé a neopodstatněné 
otevření dvířek a krytů 
během provozu kotle 

vyvěrání spalin, žáru, plamene 

v nezbytném případě opatrně 
otevřete dvířka, postavte se z boku, 

nenahýbejte se nad otevřenými 
dvířky, používejte rukavice, brýle a 

pokrývku hlavy 

únik z kotle - nedostatek 
vody v kotli a instalaci 

vyhoření - zničení kotle, požár 
zkontrolujte hladinu vody v systému 
pomocí expanzní nádoby otevřeného 

systému 

chybějící nebo 
nedostatečné odvětrání 

kotelny 

kouř v kotelně, spaliny vycházející 
z kotle 

instalovat odvětrání - přívod vzduchu 
do kotelny - postupujte podle 

návodu 

nedostatek servisu a údržby 
vycházející spaliny z kotle, 

zrychlené opotřebení, koroze 
kotle 

proveďte údržbu a čištění kotle podle 
návodu 

doplnění systému vytápění 
studenou vodou během 

provozu kotle 

riziko zničení kotle - prasknutí, 
únik vody 

naplnit systém vychladlého kotle 
nejlépe teplou vodou 

POZOR! Možným konečným a současně tragickým výsledkem výše uvedené hrozby vyplývající z 

nesprávného použití kotle mohou být v extrémních případech popáleniny, otravy, zdravotní postižení a 

dokonce i úmrtí. 

Potvrzení montáže a ochrany kotle podle PN-91 / B-02413 

Typ kotle:……………………………. 
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výrobní číslo: ……………………… 

rok výroby:………………………….. 

Montáž: 

Název firmy:…………………………………………………………………. 

jméno a příjmení dodavatele:………………………………………… 

Uživatel: 

jméno a příjmení: ………………………………………………………….. 

adresa/telefon: ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Já, níže podepsaný, prohlašuji s plnou zodpovědností, že výše zmíněný kotel byl nainstalován do 

správně instalovaného zařízení centrálního ohřevu a je chráněn v otevřeném systému podle PN-91 / B-

02413 "Ochrana otevřených ohřívačů vody" a je vybaven základními bezpečnostními prvky: 

 otevřená expanzní nádoba s požadovanou kapacitou chráněnou proti zamrznutí,

 ochranné trubky, jakož i přepadové a odvzdušňovací potrubí s průměry podle tepelného

výkonu kotle (kotlů) bez uzávěru a potrubí.

----------------------------------------------------- 

podpis a razítko dodavatele (instalatéra) 

GREENECO 

Karol Obecny 

32-220 Kotlin Twardow 41

Prohlášení o shodě

Osoba oprávněná k vydání technické dokumentace: GREENECO Karol Obecny 
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Podpisem tohoto dokumentu prohlašujeme s plnou zodpovědností, že kotel na tuhá paliva s 

automatickým přívodem paliva se šroubovým podavačem typ: "EKO-5S" - "PRESTIGE", 

nízkoteplotní voda vyrobená naší společností; 

Typ: EKO – 5S PRESTIGE 

výkon    ………………kW 

výrobní číslo………. 

rok výroby………….. 

na které se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky následujících směrnic EU, právních 

aktů, předpisů a norem a uznané inženýrské praxe pro zajištění bezpečnosti: 

Směrnice 2006/42 / ES - Strojní směrnice 2014/68 / EU - Tlaková zařízení - čl. 4 odst. 3 

Směrnice 2010/30 / ES - Označení Delegované nařízení Evropské komise 2015/1187 Nařízení 

ministra rozvoje a financí 2017 položka 1690 o požadavcích na kotle na tuhá paliva 

na základě prohlášení o shodě zařízení pro kotle 

Směrnice 2014/35 / ES - Síťové zařízení pro nízké napětí Směrnice 2014/30 / ES - 

Elektromagnetická kompatibilita založená na následujících normách a technických 

specifikacích přijatých k posouzení: PN-EN 303-5: 2012 91 / B-02413, PN-EN ISO 12100, 

WUDT-UC Kotel byl označen značkou "CE" 

na základě následujících standardů a technických specifikací přijatých k hodnocení: 

Směrnice 2014 / 35UE - Síťové zařízení pro nízké napětí Směrnice 2014/30 / ES - Elektromagnetická 

kompatibilita založená na následujících normách a technických specifikacích přijatých k hodnocení: 

PN-EN 303-5: 2012, PN-91 / B-02413, PN-EN ISO 12100, WUDT-UC 

Kotel byl označen jako "CE" 

Majitel firmy 

------------------------------------------ 

jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu 
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Záruční list 

Záruční list kotle typu EKO-5S Prestige s výkonem…………………..kW 

Výrobní číslo:……………………..Vystavený pro…………………………. 

Uvedený do provozu dne:………………...v místě………………………….. 

PODMÍNKY ZÁRUKY 

1. Délka záruky

1.1 Na těsnost tělesa kotle je poskytovaná záruka v délce trvání 60 měsíců od zakoupení kotle. V případě 

pokud je kotel instalovánfirmoou Greeneco nebo námi proškoleným topenářem a platným certifikátem na 

montáž a servis automatických kotlů Greeneco. Pokud je kotel instalován neproškoleným topenářem 

zárukana kotlové těleso a elektroniku je ze zákona 24 měsíců. 

 1.2  Na ostatnídíly s výjimkou případů uvedených v bodě 2.4 je poskytovaná záruka v délce trvání 24 měsíců 

od zakoupení kotle. 

 1.3 Na díly kotle vyměnené během záruční opravy v prvním roce trvání záruky (od data prodeje) je 

poskytovaná záruka. 

-v případě tělesa kotle v délce 24 měsíců (instalace neproškoleným topenářem firmy Greeneco).

60 měsíců (instalace proškoleným topenářem firmy Greeneco).

-v případě ostatních dílů v délce 24 měsíců. Na díly kotle vyměněné během záruční opravy v druhém roce

trvání záruky (od data prodeje) je poskytovaná záruka.

-v případě tělesa kotle v délce 24 měsíců, -v případě ostatních dílů v délce 12 měsíců

2. Podmínky záruky

 2.1 Výrobce zodpovídá za správnoou funkci kotle pod podmínkou, že bude instalovaný, spuštěný a používaný 

shodně s informacemi poskytovanými v tomto návodě. 

 2.2 Během trvání záruční lhůty výrobce nese záruční zodpovědnost, jen za chyby a závada, které vznikly 

vinou výrobce. 

 2.3 Během trvání záruky má uživatel právo na bezplatné opravy vad vzniklých vinou výrobce. Závady, které 

úplně znemožňují vytápění budou odstraňované v co nejkratší době. 

   Maximálně do tří pracovních dní od okamžiku písemného nahlášení. Závady, kterénebrání ppoužívání 

zařízení budouo odstranňované v co nejkratší době. 

- Maximálně však do 14 pracovních dní od písemného nahlášení. Ve vyjímáních případech např.

nedostupnosti náhradního dílu, se datum opravy prodlouží do 30 dní.

  2.4 Na všechny poruchy nebo přerušení práce způsobené: 
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- použitím nekvalitního papiva – instalaci v rozporu s návodem, platnými zákony a normami

- nesprávným výběrem zařízení

- nesprávným výběrem nebo stavem komína. A též:

- zkorodovanými částmi tělesa kotle nebo výměníku, vzniklé z důvodu používání vlhkého paliva nebo nízkou

teplotou vracející se topné vody nebo nízké teplotě spalin.

- poškození kotle z důvodu provozu na příliš nízkých parametrech – poškození kotle z důvodu neodvodněn

komína.

- fyzická poškození způsobená uživatelem se nevztahuje záruka.

2.5 Uživatel je povinen uhradit náklady spojené s prací a výjezdem servisního technika v případě neoprávněné 

reklamace nebo vyzvání k: 

- opravě poškození, které bylo způsobené uživatelem

- opravě kotle, na kterém byly provedeny svépomocné úpravy a opravy

- provedení prohlídky kotle.

-spuštění kotle

- zregulování parametrů spalování

- z důvodu výpadku energie

- z důvodu výměny elekrických pojistek

- z důvodu výměny bezpečnostní závlačky na podavači

- z důvodu problému při spouštění a provozu, z důvodu neodpovídající kvality paliva( výhřevnost, granulace,

tvorba spékanců) z důvodu nemožnosti provedení opravy na základě:

- nedostupnosti odpovídajícího paliva

- nedostatečného tgahu komína

- nevhodné elektroinstalace pro připojení kotle

- nesprávné instalace kotle

2,6 Uživatel ztrácí právo na záruku v následujících případech 

- uskutečnění svépomocných změn v konstrukci kotle

- nebere-li v úvahu doporučení k instalaci, údržbě nebo provozu uvedené v tomto návodě

- zkoušení těsnosti kotle pomocí tlakování vzduchu

- změny elektrické instalace kotle , nebo připojení dalších regulačních zařízení bez souhlasu výrobce

- nezabezpečení správné teploty zpátečky (minimálně 45 stupňů Celsia), montáže čtyřcestného nebo

trojcestného ventilu nebo jejich nesprávnou montáží nebo používáním. 

- nevyrovnání finančních závazků vůči výrobci nebo prodejci uvedených v bodě 2.5

- opravy kotle v době trvání záruční doby jinou osobou než osobou oprávněnou výrobcem pro provádění oprav.

Poškození nebo nesprávného provozu z důvodu:

- nesprávné přepravy stejně i přepravy do kotelny

- nesprávné instalace kotle

- překročení nejvyšší povolené teploty v kotli

- zamrznutí vody v instalaci nebo v kotli

- znečištění vody v instalaci nebo v kotli

- dopuštění studené vody do kotle při zahřátem tělese

- hašení kotle vodou – spuštění kotle bez dostatečného množství vody

- korozí  ocelových částí kotle z důvodu:

- dlouhodobého provozu kotle s návratnou teplotou topné vody popd 45 stupňů Celsia

- nedostatečného nebo nesprávného čištění kotle

- instalování kotle ve vlhké kotelně, v kotelně bez ventilace, v kotelně s nebezpečným kondenzováním vody na

ocelových částech kotle 

- nedostatečného komínového tahu

- používání tvrdé vody (více jak 7
0 
dH) v instalaci a usazování kamene v kotli.

2.7  Záruka se nevztahuje na poškození regulátoru, spiráli, převodovky a ventilátoru z důvodů atmosférických a 

živelných jevů, blesku, přepětí v el. síti, znečištění jako i poškození mechanická, chemická a tepelná a taktéž 

opravy a úpravy vykonané nepověřenými osobami.  



POZOR!

* Nesprávné zabezpečení kotle může způsobit jeho vážné
     poškození a kotel může být nebezpečný pro uživatele.

* Pro vlastní bezpečnost by měl uživatel požádat instalační
     firmu o potvrzení bezpečnosti kotle v otevřeném systému,
     nebo uzavřeném systému pod podmínkou pojišťovacího
     ventilu max. 1,8 bar

* Výrobce kotle není odpovědný za technický stav ani provedení
     systému ústředního topení.

”GREENECO”

Karol Obecny
Ul. Rymarkiewicza 44/4
63-220 Kotlín
Polsko

www.greeneco.cz
www.automatickekotle-greeneco.cz
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Technicko- provozní dokumentace

Kotle se šroubovým podavačem typ: EKO 5S Prestige



Upozornění: 

· Při nesprávném zabezpečení kotle, můžete způsobit jeho závažné poškození a nebezpečí pro uživatele 

· Pro vlastní bezpečnost je uživatel povinen požádat o potvrzení o správné montáži bezpečnostních prvků kotle pracovníka provádějícího instalaci 

· Výrobce neodpovídá za technický stav a provedení instalace centrálního ohřevu



Kotel má označení „CE“



1. Vstup

1.1. Obecné informace

Příručka pro provoz a údržbu je určena pro uživatele - kotle s typem šroubového podavače: "EKO 5S"

Důkladné seznámení se s příručkou, která obsahuje informace o konstrukci, instalaci a způsobu použití kotlů, je nezbytné pro správnou a bezpečnou činnost kotlů. 

Před instalací kotle a jeho provozem:

· Důsledné seznámení se s příručkou;

· Zkontrolovat úplnost dodávky, porovnat údaje z typového štítku se záruční kartou;

· Zkontrolovat zda nebyl kotel při přepravě poškozen

Kotel je vybaven štítkem umístěným na viditelném místě, který obsahuje následující informace:

· Název a adresa výrobce, v konkrétních případech značku výrobce;

· Obchodní značka a typ kotle

· Číslo a rok výroby

· Tepelný výkon

· Třída kotle

· Maximální přípustný provozní tlak v barech

· Maximální provozní teplota v °C

· Kapacita vody v litrech

· Elektrické napájení  (V, Hz, A) a spotřeba energie ve W

· Informace o ochraně v otevřeném systému podle PN-91 / B – 02413

Nedílnou součástí této příručky jsou návody k obsluze a prohlášení o kompatibilitě podavače, regulátoru, ventilátoru a dalších zařízení tvořících vybavení kotle. 



Na kotel je poskytnuta záruka. Podrobné záruční podmínky jsou uvedeny v této příručce a v přiložené záruční kartě.

Kotel je topné zařízení, v němž i přes řadu technických ochran, doporučení a informací o bezpečném použití existuje nebezpečí popálení a požáru.  Proto by provozovatelé měli vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla a při provádění jakýchkoli činností být obzvláště opatrní. 



1.2. Všeobecné podmínky použití a záruční podmínky

Detailní seznámení se s technicko - provozní dokumentací před použitím zařízení. 

Kotle "EKO 5S" jsou určeny pro instalaci v místnostech krytých nebo pro tento účel upravených, tj. kotelny. Použití kotlů pro jiné účely nebo v rozporu s touto dokumentací je zakázáno. 

Používání, obsluha a oprava kotlů je možná pouze plnoletými osobami. Kotle nad 50kW mohou obsluhovat pouze osoby s platným oprávněním k provozu topných kotlů.   (Nařízení ministra hospodářství, práce a sociální politiky ze dne 28. dubna 2003, věstník zákonů z roku 2003 č. 89, bod 828) Povinnost obsluhy a odpovědnost za bezpečnost nese uživatel, který by měl splňovat všechny požadavky uvedené v příručce.

Pro spuštění kotle byste si měli pečlivě přečíst provozní návod k hořáku, regulátoru, ventilátoru a dalšího zařízení, abyste pochopili specifické rysy jeho provozu a důsledně dodržovali daná pravidla použití.

Předpisy pro předcházení nehodám a všechny základní zdravotní a bezpečnostní předpisy musí být vždy dodrženy.

Poruchy a abnormality v provozu kotle vyplývající z neznalosti provozní dokumentace nepodléhají záruce. 

Zejména:

· špatná volba velikosti kotle pro vytápěné budovy nebo objekty;

· nesprávné připojení kotle a instalace kotle;

· použití nesprávného paliva (typ, granulace, výhřevnost);

· ochrana kotle v rozporu s PN-91/B-02413;

· použití komína nesplňujíc požadavky;

· zanedbání čištění a údržby kotle;	

· mechanické poškození;

· nesprávné větrání kotelny.

1.3. Specifikace dodání

Kotel je dodáván společně s dveřmi pece, popelovými dveřmi, čistícími vstupy a tepelnou izolací z minerální vlny, pokrytými ochrannou fólií z ocelových plechů. Nedílnou součástí kotle je hořák, palivová nádrž, ovládací zařízení, dmychadlo a nástroje pro údržbu, stejně jako záruční a záruční karty.

Kompletní dodávka obsahuje: 

· tepelný výměník s izolací 

· palivová nádrž

· hořák se šroubovým podavačem

· mikroprocesorový regulátor

· ventilátor

· zásobník na popel (doplňkové vybavení)

· pracovní nástroje 

· návod k obsluze kotle, regulátoru, ventilátoru a pohonné jednotky.

1.4. Transport

Při přepravě kotle by měl být zajištěn proti pohybu a náklonu na plošině vozidla pomocí pásů, klínů a dřevěných bloků připevněných k plošině vozidla. Kotel by měl být přepravován ve svislé poloze, nejlépe na paletách. Zvedání a spouštění kotle by mělo probíhat pomocí mechanických výtahů. Hořák je možné dopravovat samostatně.

2. Účel a konstrukce kotle

Vodní kotle c.o. na tuhá paliva se šroubovacím hořákem a automatickým podáváním paliva typu: "EKO 5S" jsou určeny pro napájení topných systémů obytných budov a dalších zařízení, jakož i přípravu teplé užitkové vody.  Kotle jsou vyráběny ve svařované verzi. Hlavní prvky jsou: hořák s podavačem, hořák - popelník, konvekční část, poklopy, popelník a čističe, hořákový ventilátor s regulátorem, tepelná izolace a kouřovod. Používají se především v instalacích ústředního vytápění v obytných budovách, komerčních pavilonech, dílnách, venkovských domácnostech apod. A mohou být instalovány pouze v otevřených instalačních systémech, zajištěných podle PN-91 / B-02413, mohou pracovat v gravitačním nebo oběhovém systému.

3. TECHNICKÉ A PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Kotle typu: "EKO 5S" jsou nová generace kotlů s automatickým přívodem paliva vybavená spalovací komorou a konvekčními kanály. Zavedení nových konstrukčních řešení, tj. Vhodného tvaru a uspořádání kanálů, snižuje škodlivé emise, omezuje hodnoty znečištění a dosahuje vysoké účinnosti v souladu s požadavky PN-EN 303-5: 2012 v nejvyšší 5. třídě, což potvrzuje vysoké ekologické vlastnosti kotle na evropské úrovni.

Kotle jsou charakterizovány jednoduchou, svařovanou konstrukcí. Provoz kotle je jednoduchý a nenápadný díky použití automatického a řízeného systému přívodu paliva, který umožňuje, mimo jiné, získání teploty výstupní vody podle potřeby.

Kotle typu „EKO 5S“

· jsou nízkoteplotní kotle otevřeného systému a nepodléhají technickému dohledu.



· měly by být zabezpečeny výlučně podle PN-91 / B-02413. Vytápěcí technika a dálkové vytápění. Ochrana otevřených ohřívačů vody. Požadavky.



· ve standardní verzi nejsou vhodné pro ochranu v uzavřeném systému s membránovými expanzními nádobami.



· splňují požadavky směrnic EU v oblasti bezpečnosti výrobků, které jsou potvrzeny prohlášením o shodě a označeny značkou "CE".



· splňují požadavky mezních hodnot emisí znečištění 5. třídy (nejvyšší) podle PN-EN 303-5: 2012 a ECODESINGU.



· v oblasti energetické účinnosti kotlů na tuhá paliva splňují požadavky třídy B a jsou označeny štítkem.



4. VÝBĚR KOTLE PRO INSTALACI VYTÁPĚNÍ

Pro správný výběr kotle je třeba vzít v úvahu výpočet požadavku na teplo z důvodu úniku tepla, způsobu větrání a potřeby horké užitkové vody. Tepelná rovnováha budovy by měla být vypracována projektantem v souladu s platnými normami.

Výrobce nezodpovídá za správný výběr kotle.



4.1. Indexy jednotkové spotřeby tepla pro obytné budovy.



Pro stanovení odhadované potřeby tepla na vytápění obytné budovy je možné využít průměrné hodnoty indexů spotřeby tepla jednotky n / w.

q=120-110W/m² - pro středně izolované budovy (betonové stěny, vrstvené bez tepelné izolace, dvojitá okna)

q=100-80W/m² - pro dobře izolované budovy (izolační buňková stěna ze skla, zateplená okna s kompozitními skly, "teplé" podlahy)



5. PALIVO A JEHO PŘÍPRAVA



Základním palivem používaným v kotlích "EKO-5S" je: černé uhlí  31.1 podle PN-82 / G 97002 s následujícími parametry:



· výhřevnost : >26,4 MJ/kg, 

· vlhkost: < 10,2%, 

· obsah popela: < 6,1%, 

· obsah těkavých částí: 28÷48%, 

· síra: < 0,53%, 

· teplota zpečení popela: 

· kapacita: RJ < 10, 

· zrnění: 5÷25mm, 

· < 10%.



V případě použití méně kvalitních paliv je třeba vzít v úvahu potíže se spalováním, nižší účinností kotle a předčasným selháním kotle. 

Kotel není určen pro spalování odpadu a koksu.



6. POPIS KONSTRUKCE



Tělo kotle je vyrobeno ve tvaru kvádru a skládá se z pece a konvekční části. Pec v přední části je opatřena utěsněnými popelovými a popelovými dveřmi. Konvekční část kotle je vyrobena z vodovodních a spalinových kanálků, které se nacházejí střídavě ve vodorovném uspořádání. Konstrukce kotle umožňuje periodické čištění teplosměnných povrchů skrze otvory čističů v přední části kotle. Ve spodní části kotle je umístěn hořák s podavačem paliva s pohonem, ventilátorem a stranou palivové nádrže. V horní části kotle jsou přívodní a odtokové vodní výstupy a v dolní části na zadní straně kotle nebo na straně kotle jsou vstupy otopné vody. Tělo kotle a dveře mají tepelnou izolaci. Mechanické a pohonné části podavače jsou chráněny a neohrožují bezpečnost obsluhy.



Paleniště

Je ve tvaru komory, ve které je retortový hořák pro uhlí, umístěný v otvoru na straně kotle. Přímo pod hořákem je popelová komora těsně uzavřena dveřmi.



Konvekční část

Jedná se o systém vodních kanálů střídavě se spalinovými cestami. Nad paleništěm  je pět horizontálních vodních kanálů, které jsou skloněné, což způsobuje změny rychlosti výfuku (zrychlení a zpomalení). Účinkem tohoto je víření toku spalin, intenzifikace výměny tepla a srážení hrubších těkavých frakcí (prachu). Výstup z posledního horního spalinového kanálu je připojen ke komínovému vývodu.



Popelník

Je umístěn pod hořákem a tvoří komoru, ve které se hromadí popel. Je vybaven zásuvkou, která usnadňuje odstranění popela z popelníku a ze svislých kanálů na zadní straně kotle po jeho vyjmutí.



Roštový poklop

Je umístěn v peci v přední části kotlové zóny hořáku a používá se k roztopení kotle, čištění pece a ovládání hořáku.



Popelový poklop

Je umístěn v přední části kotle pod požárním poklopem v oblasti spodní části hořáku a slouží k čištění komory popelu a ovládání hořáku.

Čistící poklop

Je umístěn v přední části kotle a zajišťuje přístup ke spalinovým kanálům. Po otevření poklopu je možnost čištění všech kanálů. Všechny poklopy jsou uzavřeny tepelně izolovanými dveřmi nebo kryty.



Tepelná izolace

Je vyrobena z minerální vlny umístěné v kazetách z oceli, potažených nebo natřených na obou stranách, které zajišťují bezpečnou teplotu vnějšího povrchu.



Kouřovod

Je vyrobena jako trubka a umístěna nad výměníkem, směřující svisle nahoru a slouží k připojení kotle ke komínu. Z bezpečnostních důvodů nemá klapka kouřovodu tlumič výfukových plynů, který zabraňuje náhodnému uzavření a přerušení výstupu spalin, když je aktivováno vyfukování vzduchu



Přípojky

Kotel má závitové napájecí a zpětné konektory a měřící objímky.

V horní části kotle jsou přívody vody a měřící kohouty. V dolní části na zadní straně kotle, nebo z boku kotle jsou zpětné a odtokové spoje.



Přípojka doplňkové sestavy

V tělese kotle v horním vodním plášti na boku lze pro případné použití umístit přídavnou montážní vsuvku a sestavit další vybavení, např. cívku, ohřívač apod. V případě nepoužívání je vstup zaslepen korkem.



Hořák se šroubovým podavačem

Je namontován na straně kotle a je zakončen retortovým hořákem umístěného ve spalovací komoře. Úkolem podavače je přivádět palivo z nádrže do hořáku s uhlím. Připojení podavače ke kotli je oddělitelné a umožňuje jeho montáž a demontáž. Výrobce s přihlédnutím k různým podmínkám v kotelně poskytl možnost montáže palivové jednotky (hořáku) jak vlevo, tak napravo.

Podrobný popis konstrukce a provozu podavače je uveden v návodu k obsluze.



Palivová nádrž

Je umístěna na straně kotle přímo nad napájecím šroubem. Je vyrobena z ocelových plechů a je tvarována tak, aby zajišťovala klouzání paliva. Palivová nádrž je uzavřena těsným krytem zajištěným zámkem (koncový spínač) proti náhodnému otevření a libovolnému zavření (pádu) a bez ostrých hran.



Mikroprocesorový regulátor

Je instalován v horní přední části kotle. Prostřednictvím tepelného čidla instalovaného v tělese kotle řídí provoz ventilátoru a podavače paliva podle teploty kotlové vody nastavené uživatelem. Regulátor je kromě výše zmíněného snímače vybaven snímači pro nouzové vypnutí kotle v případě překročení max. teploty (asi 90 ° C v závislosti na typu) nebo tzv. „zahořením“ přívodního potrubí. 

Na přání zákazníka může být kotel vybaven rozsáhlejším regulátorem, který umožňuje programování teplotních změn v kotli v různých hodinách dne nebo s regulací místností a počasí.



Dmychadlový ventilátor

Je namontován na hořáku a používá se k cyklickému dodávání správného množství vzduchu do retortového hořáku. Množství dodávaného vzduchu by mělo být regulováno clonou ventilátoru nebo mikroprocesorem.



6.1. Typy ochrany kotle

Bezpečnostní systém splňuje požadavky PN-EN 303-5: 2012

Regulátor je vybaven nouzovými čidly a vypíná kotel a signalizuje stavy poplachu světelným nebo zvukovým impulsem na ovládacím panelu v případě:

· překročení přípustné max. teploty kotlové vody,

· nedostatek paliva vypíná celý systém,

· zpětné proudění tepla do podavače paliva



Tepelná ochrana 

Jedná se o omezovač teploty vody a zabraňuje jeho překročení úplným vypnutím kotle při dosažen maximální přípustné teploty.

Spuštění ochrany znamená, že obnovení provozu omezovače může být provedeno pouze ručně, což určuje opětovné zprovoznění kotle a jeho další provoz.



Tepelná ochrana podavače

Na těle podavače před palivovou nádrží je senzor, který reaguje v případě zpětného zahoření z pece na podavač. V takovém případě se ventilátor okamžitě vypne a podavač pracuje nepřetržitě, dokud není žhavý popel vytlačen z oblasti dávkovače do popelníku nebo do tavícího paliva.



Mechanická ochrana

Je tzv.mechanická pojistka ve formě tyče nebo šroubu, který bude přestřižen v případě přetížení převodového motoru. Komponenty pohonu jsou vestavěné nebo mají kryty.



Elektrická ochrana

Je to vypínač proti přetížení (tzv. "Termočlánek") namontovaný v motoru nebo řídící jednotce.

Tepelná ochrana podavače v kombinaci s jinými řešeními používanými v kotli a podavači zabraňuje zpětnému vzplanutí plamene a eliminuje:



Šíření ohně a žáru do podavače

Vytlačení paliva z podavače z oblasti mezi spalovací komorou a palivovou nádrží na popelník nouzovým vyprázdněním zásobníku paliva na předem nastavenou teplotu přehřátí (max. Cca 80 ° C)



Zpětný proud hořlavých výfukových plynů.

Utěsněná palivová nádrž umožňuje vyrovnání tlaku ve spalovací komoře a nádrži, protože komora hořáku je připojena k nádrži nebo má nezávislé spojení.

Kryt nádrže je vybaven koncovým spínačem, který řídící systém při otevření vypne vyfukování vzduchu a podavač.



Tepelné vedení

Palivová nádrž není přímo připojena ke kotlovému paleništi, ale má samostatné pouzdro a mezi kotlem a nádrží je větrací prostor. Nouzové vyprazdňování podavače paliva také dodatečně omezuje přívod tepla.



Aplikovaný systém bezpečnostních zařízení a konstrukčních řešení splňuje bezpečnostní požadavky podle PN-EN 303-5: 2012.



Instalace a připojení snímačů, regulátorů, indikátorů zařízení a

ochranná zařízení by měla být vyrobena v souladu s montážními pokyny regulátoru a dalšími aplikovanými automatizačními a řídicími systémy.



7. INSTALACE KOTLE



Před připojením kotle k topnému systému si pečlivě přečtěte návod k obsluze a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti funkční a zda je kotel kompletně vybaven v souladu s dodacími podmínkami.

Kotle typu: "EKO 5S" by měly být instalovány v souladu s kotlem, konstrukcí kotelny, požadavky na ventilaci a odvedení spalin, jakož i kvalitu dodávky vody do kotlů.



Z bezpečnostních důvodů by měly být všechny instalace kotle prováděny s velkou pečlivostí, a to s využitím aktuálních znalostí a technologií v souladu s uznávanou inženýrskou praxí. Kotel by měl být chráněn pouze podle PN-91 / B-02413



7.1. Umístění kotle



Přeprava kotle do místa určení by měla být vzhledem k jeho rozměru a hmotnosti prováděna s velkou opatrností. Pro přemístění kotle můžete použít potrubí položené na podložce nebo na podlaze.

Činnost by měla řídit jedna odpovědná osoba, nejlépe zkušený technik, který sestaví kotel. Tato osoba by měla být odpovědná za způsob a organizaci přemístění a umístění kotle. V případě potřeby lze hořák odstranit.

Způsob pohybu a umístění kotle by měl být přizpůsoben podmínkám objektu, stavu povrchu, překážkám, sklonu apod. Zvláštní pozornost by měla být věnována bezpečnosti nohou a rukou a možnosti převrácení kotle.



Kotel v zásadě nevyžaduje zázemí a je možné jej postavit přímo na nehořlavou podlahu. Doporučuje se, aby kotle stály na podkladu o výšce cca 5 ÷ 10 cm nad podlahou. Kotel by měl být dokonale vyrovnaný a odolnost stropu a podlahy, na které je postaven, by měla být dostatečná vzhledem k hmotnosti kotle včetně vody.



Kotel by měl být umístěn na podlaze z nehořlavých materiálů. Kotel by měl být pohodlně přístupný ze všech stran, zejména z přední části kotle, takže předměty obklopující kotel nebo stěny budovy nebrání plnění paliva, čištění hořáku, pece, popelníku, konvekčních kanálů a odstranění sedimentů.



Místnost, v níž byl kotel umístěn, by měl mít dva gravitační větrací otvory o rozměrech nejméně 14x14 cm, jeden s přívodem pokrytým mřížkou nebo mřížkou 15 cm nad podlahou a druhou pod stropem. Jednou z podmínek dobrého provozu kotle je dostatečný přítok čerstvého vzduchu do kotelny. Instalace kotlů v kotelně by měla odpovídat požadavkům a normám pro kotelny na pevná paliva.



Použití mechanického odvětrání je zakázáno.



7.2. Spalovací zařízení



Kotel musí být připojen ke komínu pomocí přídavného ocelového spoje s max. 400 mm dlouhého, stoupající nahoru a ne menší než průřez kouřovodu. Spojení s komínem musí být těsné a musí mít pečlivě uzavřené čisticí otvory umožňující čištění kouřovodu a připojení.

Nedoporučuje se připojovat dva nebo více kotlů ke společnému kolektoru.

Rozměry komína jsou pro správnou funkci kotle velmi důležité. Výška a průřez by měly zajistit požadovaný tah komína, který má zvláštní vliv na správný chod kotle. Nesprávné rozměry výšky kouřovodu a průřez komínového otvoru jsou důvodem nedostatečného průvanu, což může vést k chybnému provozu kotle. Výška komína by měla zohledňovat podmínky umístění kotelny ve vztahu k jiným zařízením. V případě neizolovaného komínového ocelového komína by měla být plocha průřezu zvýšena o 20%. Komín by měl být vyveden min. 150 cm nad nejvyšším okrajem střechy. Komínový kanál by neměl mít žádné jiné připojení. Stěny komína by měly být hladké, těsné, bez zlomů a ohybů. Abyste zajistili dobrou průchodnost, před zahájením ohřevu (nebo po přestávkách při pálení) by měl být komín a kotel opatrně vyhřát a vysušit



Chcete-li odhadnout velikost komína, můžete použít vzorec:

0,003 x Q x 0,86

F = ----------------------- (m²)

√h

Kdy:

Q - je tepelný výkon kotlů připojených ke komínu * kW +,

h - výška komína měřená od roštu k výstupu [m].



Výpočty podle výše uvedeného vzorce nejsou základem pro správný výběr komínů



Požadované množství pro jednotlivé kotle je uvedeno v tabulce č. 2. Zajistěte požadovaný řetězec, který by měl návrhář podpořit výpočtem a výběrem parametrů komínového potrubí (průřez a výška) s ohledem na klimatické zóny a terénní podmínky. Doporučuje se použití regulátoru tahu.



Posouzení technického stavu a potvrzení průvanu komínu a parametrů požadovaných pro daný kotel by mělo být provedeno kominíkem.



Vysoká účinnost kotle způsobuje snížení teploty spalin a možnost kondenzace.



Komínové kanály nebo vložky pro stávající komíny by měly být vyrobeny z materiálů odolných vůči 	škodlivým chemickým sloučeninám, včetně kyselin.

Nedodržení výše uvedeného požadavku bude mít za následek zbarvení komínů a stěn budovy a 	předčasné zničení a následně nákladnou obnovu.



Za účelem ochrany komínu (budovy) je vhodné se obrátit na specializované firmy v tomto oboru



7.2.1. Základní požadavky na komíny



Instalace komína musí splňovat požadavky platných předpisů a norem v oblasti bezpečného vypouštění spalin.

Komín musí být primárně bezpečný, a proto je nutné splnit určité základní požadavky stavebního zákona, které zahrnují:



·  konstrukční bezpečnost

·  požární bezpečnost

·  bezpečnost použití

·  přiměřené hygienické a zdravotní podmínky, stejně jako ochrana životního prostředí

·  úspory energie.

Pro splnění těchto požadavků musí být komín vybudován:

· osobou, která má požadovanou stavební kvalifikaci

· materiály s požadovanými schváleními pro konstrukci komínů

· komín musí splňovat požadavky z hlediska komínového tahu

· Komín musí být před jeho uvedením do provozu podroben inspekci certifikovaným kominíkem.

7.3. Instalace topné soustavy

Po nastavení kotle a připojení ke komínu by měl být kotel připojen k centrálnímu ohřevu. Postupujte takto:

· připojte konektor napájení kotle instalací topné soustavy na tomu určeném místě;

· připojte potrubí zpětné vody;

· připojte potrubí bezpečnostního systému podle PN-91 / B-02413;

· naplňte instalaci topné soustavy vodou, dokud se nedosáhne nepřetržitého přetečení ze signálního potrubí;

· připojte ovládací zařízení a zkontrolujte správnou elektro-instalaci ;

· v případě použití cirkulačního čerpadla ústředního topení (doporučený výrobce) proveďte připojení čerpadla tzv "gravitační bypass", který umožňuje použití zařízení v době možné poruchy čerpadla.

Nejdůležitějšími požadavky na bezpečnostní zařízení jsou:

· otevřená expanzní nádoba s kapacitou vypočtenou podle bodu 5.1.1 PN-91 / B-02413,

· bezpečnostní potrubí s průměrem závislým na tepelném výkonu kotle podle tabulky č. 1

· expanzní, signalizační, přepadové a odvzdušňovací potrubí, jakož i cirkulace, které umožňují udržovat vhodnou teplotu v nádobě a chránit před zamrznutím. Na bezpečnostních potrubích není dovoleno používat ventily a šoupátka, tato trubka by neměla mít po celé své délce žádné zúžení a ostré lomy.

· v případě nemožnosti vést bezpečnostní potrubí co nejkratší a nejjednodušší cestu k nádobě, způsob jejich vedení i průměru by měla odpovídat normě PN-91 / B-02413.

Výrobce neodpovídá za nesprávnou práci s kotlem v důsledku chybné a nekompatibilní instalace.

V případě montáže na stávající zařízení ústředního topení je důležité zkontrolovat technický stav (např. kontrola netěsností, oplachování, výměna kování apod.) Před instalací kotle je instalátor povinen tyto úkony provést a písemně potvrdit, že instalace a montáž kotle je správná, což je podmínkou záruky kotle.

Připojení kotle k systému ústředního vytápění by měla provádět společnost s příslušnými povoleními a správné připojení by mělo být potvrzeno na vyznačeném místě na záruční kartě připojené k této příručce.

7.4 Elektrická instalace

Elektrická instalace s napětím 230 V / 50 Hz určená pro napájení řídicí jednotky kotle (regulátor a ventilátor) by měla být vybavena ochranným nebo neutrálním ochranným vodičem se zásuvkou, která je vybavena ochranným kolíkem. Zásuvka by měla být umístěna v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla (kotel). Doporučuje se, aby byl k napájecímu zdroji kotle veden samostatný elektrický obvod.

7.5 Plnění vodou

Před započetím ohřevu kotle naplňte ohřívací systém kotle vodou. Plnění by mělo být prováděno v souladu s pokyny dodavatele. Aby bylo možné zkontrolovat, zda byla instalace správně naplněna, měl by být ventil na signalizačním potrubí odšroubován na několik vteřin - nepřetržitý odtok vody ze signalizačního potrubí znamená, že voda vyplňuje expanzní nádobu umístěnou v nejvyšším bodě instalace, nikoliv pouze signální potrubí. Doplňování vody do kotle a instalace by se mělo provádět během přestávky v provozu kotle. Pokud je teplota vody v kotli vysoká, měla by být ochlazena a doplňování by měl být prováděno velmi pomalu nebo s ohřátou vodou. Doporučuje se používat měkkou vodu. Po naplnění zkontrolujte těsnost kotle a instalaci. Odtok vody z přepadového a signalizačního potrubí by měl být umístěn v kotelně v bezpečné vzdálenosti přibližně 0,3-0,5 m nad podlahou.

7.6 Koroze při nízkých teplotách.

Kotel by měl být provozován při rozdílném průtokovém a teplotním rozdílu v rozsahu 20-15 ° C. a zpětnou teplotu nejméně 50 ° C. V praxi je tato podmínka obtížně splněna, protože průměrné povětrnostní podmínky v průběhu celé topné sezóny "vyžadují" nižší nastavení a z hlediska životnosti kotle jsou škodlivé, protože spaliny jsou značně zchlazeny. Dlouhodobější provoz kotle při nízkých teplotách může způsobit korozi a tím zkrátit životnost kotle (dokonce i několik let). Aby se tomuto zabránilo, poskytne výrobce následující řešení:

· použití čerpadla kotlového obvodu přímo mezi napájecím zdrojem a zpětnou vodou, který smíchá systém návratu a zvyšuje teplotu v závislosti na nastavení na regulátoru;

· použití směšovacích systémů vybavených čtyřmi nebo třícestnými směšovacími ventily;

· příznivé účinky na provoz kotle a jeho životnost mají také použití např.

· "krátké oběhy", tj. připojení ohřívače teplé užitkové vody přímo ke kotli, vybavené spirálou nebo akumulační nádrží.



Výše popsaná technická řešení omezí vnitřní korozi a tím i prodlouží podmínky záruky.

Použití teplotní ochrany je předpokladem pro dodržení záručních podmínek pro dodavatele kotle.

Následující tabulka č. 1 znázorňuje jmenovitý a vnější průměry bezpečnostních a expanzních trubek v závislosti na tepelném výkonu kotle ústředního topení.

Příklady otevřených bezpečnostních schémat systému podle PN-91 / B-02413 jsou znázorněny na obr. 1a, 1b, 1c.















		Průměry potrubí zabezpečujícího provoz kotle - otevřený oběh WG PN-91/B-02413



		tepelný výkon kotle nebo výměníku (kw)

		bezpečnostní potrubí (mm)

		sběrné potrubí (mm)



		od

		do

		normální průměr

		vnitřní průměr

		normální průměr

		vnitřní průměr



		-

		40

		25

		27,2

		25

		27,2



		40

		85

		32

		35,9

		

		



		85

		140

		40

		41,8

		

		



		140

		280

		50

		53

		32

		35,9



		280

		325

		65

		68,8

		

		



		325

		510

		

		

		40

		41,8



		510

		615

		

		

		50

		53



		615

		1000

		80

		80

		

		



		1000

		1040

		100

		105,3

		

		



		1040

		2210

		

		

		65

		68,8



		2210

		2275

		-

		-

		

		



		2275

		3685

		-

		-

		80

		80



		3685

		8160

		-

		-

		100

		105,3



		*Pro expanzní potrubí - tepelný výkon zdroje tepla.











PN-91/B-02413  

Umístění expanzní nádoby nad nejvyšší bod vodního cyklu:

a) horní část     

b) dolní část					 obrázek 1a







Schéma ochrany vodního topného systému, vybaveného jedním kotlem nebo výměníkem tepla, horní oddělení, čerpadlo namontované na výtlaku.

					obrázek 1b

Schéma ochrany pro systémy ohřevu vody, vybavené dvěma nebo více kotli nebo výměníky tepla, horní rozvod, čerpadlo namontované na vratném potrubí.			obrázek 1c







8. SPUŠTĚNÍ A PROVOZ KOTLE

Před prvním uvedením kotle "EKO 5S" do provozu je třeba zkontrolovat správnost připojení na topnou soustavu, dále elektrické a větrací zařízení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně instalace v otevřeném systému podle PN-91 / B-02413. Před spuštěním kotle zkontrolujte, zda je topná soustava správně naplněna vodou a zda voda v instalaci a v kotli nebyla zmrzlá.

Uživatel je nebo jeho zástupce zodpovídá za kontrolu kotle a jeho uvedení do provozu po montáži. Po konzultaci s projektantem, instalatérem nebo jiným zástupcem v oblasti topných zařízení by měl vypracovat protokol o odborných činnostech.

Při roztápění studeného kotle může na stěnách kotle vzniknout fenomén kondenzace tzv. pocení, dává iluzi, že kotel uniká. Je to přirozený jev, který zmizí po zahřátí kotle.



8.1. Počáteční testy

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte stav připojení mezi hořákem a kotlem, kryty nebo konstrukci hnacího mechanismu, mechanickou, tepelnou a elektrickou ochranu, stav izolace a uzemění, obsah palivové nádrže. První uvedení do provozu provádí certifikovaný instalatér, elektrikář nebo servis výrobce. Pro spuštění připojte napájení k síti. Poté zkontrolujte funkci převodového motoru - zapnutí a vypnutí systému. Po této kontrole můžete zapnout zásobník. Přístroj by měl být používán po dobu přibližně 5-10 minut při zkouškách. Podavač by měl pracovat bez vibrací, hluku a nadměrného hluku díky své konstrukci a specifičnosti. Pokud dojde k takové situaci, je nutné provést inspekční činnost a určit příčinu a případné nesrovnalosti napravit.

8.2. Roztopení kotle

Pro roztopení kotle by měly být standardně provedeny následující kroky:

· naplňte palivovou nádrž minimálně do poloviny kvalitním palivem;

· otevřete poklop roštu a poklop zásobníku na popel ;

· zapněte motor podavače paliva a počkejte, dokud se v retortovém hořák neobjeví uhlí ve výšce hrany hořáku a odvětracích otvorů;

· na uhlí nebo na papíře umístěte kusy jemného dřeva a zapalte;

· když se podpal nebo dřevo dobře rozhoří (po cca 3 + 5 min.), přiložte uhlí;

· zapněte ruční ovládání, zavřete dveře popelníku a po rozpálení také dvířka paleniště; 

· po dosažení stabilního plamene přepněte regulátor do automatického provozu, čímž se spustí podavač paliva a ventilátor;

· nastavte požadovanou provozní teplotu kotle, minimálně 50 ° C.

Od tohoto okamžiku bude kotel automaticky pracovat podle nastavení, které uživatel nastaví na regulátoru podle provozních pokynů regulátoru určených pro uživatele. Popel a struska ze spáleného paliva postupně klesají do kontejneru v jímce, což způsobuje, že se hořák sám čistí. 

Případné kusy strusky, které visí mezi stěnou kotle a hořákem, odstraňte pohrabáčem nebo hákem.  

Pro ovládání plamene je možné používat velmi opatrně spouštěcí dveře a to za dodržení podmínek:

· pomalu a jemně odklopte dvířka na šířku přibližně 3-5 cm;

· stůjte bokem v bezpečné vzdálenosti a nenahýbejte se nad otevřená dvířka;

· aby bylo možné zasáhnout, kotel by měl být vypnutý;

· počkejte, až plamen zmizí a pak otevřete dvířka více

· obsluhujte kotel s rukavicemi, brýlemi a pokrývkou hlavy

POZOR!

Pouze výše popsaný postup umožňuje bezpečné sledování a kontrolu.

Podrobné informace o roztápění jsou uvedeny v návodu k obsluze hořáku a řídicího systému (DTR), stejně jako požadavky na jejich provoz, údržbu a servis

8.2.1. Doplňování paliva

Udržování kontinuity procesu hoření vyžaduje pravidelné doplňování nádrže palivem. Frekvence doplnění závisí na intenzitě procesu hoření a měla by být stanovena individuálně na základě zkušeností. V průměru se kontrola a doplňování paliva provádí každé 2 až 3 dny. Při stejné frekvenci vyprázdní popelník.

Provoz kotle s nízkou hladinou paliva v nádrži se nedoporučuje.

Příliš malé množství paliva (pod 50 cm) způsobuje prašnost při otevření krytu nádrže během provozu kotle. Nedostatek paliva způsobuje trvalé zastavení procesu hoření a vyžaduje opětovné zapálení kotle. Nádrž by měla být naplněna suchým palivem. Během provozu kotle by měl být kryt nádrže pevně uzavřen.

Palivo by nemělo obsahovat mechanické nečistoty, jako jsou šrouby, kameny, kusy dřeva, dráty, šňůry, pytle atd.

Aby se tomu zabránilo a aby se zabránilo poruchám a prostojům, měl by být stav znečištění vizuálně posuzován a zbytečné a nebezpečné předměty odstraněny z paliva. V opačném případě může dojít k k častým poruchám podavače nebo bezpečnostního systému. 

Je-li při naplnění suchého a prašného paliva do zásobníku vysoká prašnost, mělo by být palivo lehce pokropeno (např. Uhelný prach, hrachové uhlí). V případě použití jiných paliv je nezbytné použít uzavřený palivový systém (např. šnekových dopravníků) nebo ve vhodných situacích používejte systém příslušných senzorů a indikátorů popraše.

Jakákoliv prašnost může mít za následek potenciální minimální riziko výbuchu.

Při použití výše uvedeného doporučení neexistuje prakticky žádné nebezpečí výbuchu.

8.3 Regulace výkonu

Pro regulaci výkonu je kotel "EKO 5S" vybaven mikroprocesorovým regulátorem teploty, který v závislosti na potřebách umožňuje provoz s odpovídající účinností. Regulace výkonu se provádí nastavením teploty přívodní vody.

Regulátor automaticky řídí provoz kotle a dodává správné množství vzduchu a paliva v závislosti na teplotě kotlové vody. Regulátor je vybaven snímačem pracovního řízení a nouzovým vypnutím kotle.

V nouzových situacích, např. Když teplota vody přesáhne 85 ÷ 90 ° C a v případě požáru k palivové nádrži, regulátor vypne řídicí systém a zobrazí kód poplachu.

8.4. Bezpečnost provozu

Kotel nevyžaduje stálou obsluhu spočívající v přímém pozorování spalovacího procesu, je však vyžadován dohled vyškoleným personálem, což znamená každodenní ovládání provozu kotle a provoz řídicího systému a instalace v souladu s podmínkami a požadavky obsaženými v návodu k obsluze.

Pečlivé čištění má velký vliv na správný provoz, dobrý tlak a účinnost, úspornou spotřebu paliva a životnost kotle. Čištění nebude těžké, pokud se provádí systematicky. Nedostatečná údržba způsobuje:

· obtížně odstranitelné znečištění - spečeniny, uhelné usazeniny;

· narušení stabilního spalovacího procesu;

· významné zvýšení spotřeby paliva, snížená účinnost kotle;

· kouř vycházející z možných netěsností

Použití teplotní ochrany, protože provoz kotle při nízkém tepelném zatížení způsobuje:

· kondenzace výparů a vlhkosti komína a jeho zničení jako důsledek

· tvorba kondenzátu (mazlavá kapalina) a způsobuje intenzivní korozi kotle

Špatná kvalita paliva - nízká výhřevnost, vysoký obsah popílku, vlhkost a nehořlavé směsi - způsobují rychlou kontaminaci hořáku struskem, popelem a činí obtížným a nemožným hoření. Vlhkost v kotelně, zejména na podlaze, výrazně zkracuje životnost kotle.

Je zakázáno při provozu kotle otevírat kotlová dvířka a především používat dvířka a neustálému sledování spalování. V opačném případě může dojít k popálení a požáru.

8.5. Poruchy provozu kotle



Příčinou poruch a nesprávné činnosti kotle jsou:

· špatná kvalita paliva

· nedostatečný tah komínu

· znečištění kotle, zejména konvekčních kanálů

· nedostatečné odvětrání kotelny

· nedostatek přívodu vzduchu do retortového hořáku

· poškození podavače paliva, regulátoru, ventilátoru









Pozor!

V případě jiných a netypických poruch kotle se obraťte na servis výrobce.

Podrobné typy a příčiny činnosti hořáku a regulátoru a způsoby jejich odstranění jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Všechny hlavní opravy kotle by měla provádět společnost s oprávněním k instalaci. Na druhé straně opravy a údržbu příslušenství kotle provádějí výrobci tohoto zařízení nebo servis výrobce kotle.

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE

Kotel vyžaduje pravidelné čištění a údržbu. Zvláštní důležitost pro správnou funkci a účinnost spalování je systematické čištění kotle, zejména kouřových kanálů a kouřového potrubí. Důkladné čištění kotle by mělo být provedeno každých několik dní podle potřeby v závislosti na stupni znečištění povrchu kotle.

Tloušťka znečišťující vrstvy (prach, popel, saze) na vodorovných kanálech by neměla překročit max. přibližně 3 mm.

Chcete-li je odstranit, odšroubujte nebo otevřete dvířka/poklop paleniště.

Čištění začíná injektáží z vodorovných a vertikálních výměníků. 

Odstraňte znečištění z kanálů a konvekčních ploch. Zbytky kalu a popílku by měly být odstraněny mimo kotel, čisticími otvory. Potom důkladně vyčistěte popelovou komoru, popelník.

Také je nutné pravidelně čistit ventilátor a regulátor kotle, což zabraňuje nahromadění prachu a popelu na těchto površích.

Po ukončení topné sezóny nevypouštějte vodu z kotle, pečlivě vyčistěte pec a výfukové kanály výměníku. Proveďte technickou kontrolu celého kotle a hořáku v případě poruchy, opravte nebo vyměňte poškozené díly za nové (dveře, kryty, keramické tvarovky, těsnění, rukojeti apod.) Po správném používání po zahřátí může být nutné odstranit pouze drobné závady. Proveďte kontrolu a údržbu hořáku podle jeho provozních pokynů.

Typické čištění a údržba spalovací komory související s provozním procesem nevyžadují vstup do kotle, na kotel nebo do nebezpečné výšky. Údržbářské činnosti spojené s provozem a čištěním kotlů by měly být prováděny ve stoje, na podlaze, pomocí nástrojů (pohrabáč, hák).

Před prováděním čištění a údržby kotle musí být kotel odstaven, ochlazen a vyvětrán.

Doporučuje se testovat koncentraci oxidu uhelnatého pomocí specializovaného měřidla a zajistit, aby koncentrace neohrozila život a zdraví obsluhy.

Čištění kouřovodu proveďte přístupem přes horní kanál kouřovodu, vyprázdněte nečistoty do prostoru kanálu a vyjměte je ven.

U prodloužených komor nebo jiném uspořádání by měl být pro čištění kouřovodu zřízen čisticí otvor.

Během čištění použijte přenosné lampy o napětí nejvýše 24V nebo baterek.

Pečlivé čištění má velký vliv na správný provoz, dobrý tlak a účinnost, úspornou spotřebu paliva a životnost kotle.

Veškeré servisní činnosti v oblasti nastavení, údržby, oprav, čištění apod. By měly být prováděny při vypnutém zařízení, když je zařízení v klidu a zástrčka je odpojena od zásuvky a kotel byl ochlazen na bezpečnou teplotu. Používejte osobní ochranné pomůcky - ochranné rukavice, brýle, pokrývky hlavy atd.



10. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI - POŽÁRNÍ OCHRANY

· kotel je vyroben z nehořlavých materiálů

· v kotelně je zakázáno skladovat další hořlavé materiály (barvy, rozpouštědla, oleje aj.)

· v bezprostřední blízkosti kotle neskladujte paliva – paliva doporučujeme skladovat v samostatné nebo k tomu vyhrazené místnosti s požadovanými bezpečnostními vzdálenostmi a nehořlavými materiály

· v kotelně doporučujeme umístit hasicí přístroj a kouřové čidlo   

· každé 2-3 měsíce nechte provést čištění komínu, odstranění sazí a tím eliminujte riziko vznícení

Je přísně zakázáno používat kotel s otevřenými dvířky pece nebo čistících otvorů

11. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ KOTLE

V případě havarijních podmínek jako je např. překročení teploty nad 100 °C, nárůst tlaku, zjištění náhlého úniku vody z kotle nebo topného systému, praskliny v potrubí, radiátorech, dalšího příslušenství (ventily, šrouby, čerpadla) případně dalších nebezpečí.

· vypněte regulátor, který zastaví podavač paliva, a odstraňte žhavé uhlí; 

· zjistěte příčinu selhání a po jejím odstranění se ujistěte, že jsou kotel a instalace technicky v pořádku, poté pokračujte vyčištěním a zprovozněním kotelny. 

12. VYPNUTÍ KOTLE

Po ukončení topné sezóny nebo v jiných případech, kdy je plánováno vypnutí kotle, musí být kotel důkladně vyčištěn, přičemž je nutno pamatovat především na spalovací komoru, popelník a konvekční výměník tepla.

Během zastavení by systém ústředního vytápění neměl být vypouštěn, pokud to nevyžadují opravy nebo montážní práce. Aby se prodloužila životnost kotle, doporučuje se ponechat kotel v otevřené poloze během zastavení, což dovoluje volný průtok vzduchu skrze jeho vnitřní prostor a následně jeho vysoušení. Po topné sezoně musí být kotel konzervován.

S ohledem na specifičnost provozu kotle v normálních podmínkách provozu, v souladu s provozní příručkou a ochraně v otevřeném systému podle PN-91 / B-2413 se při výpadku elektřiny kotel automaticky vypne a nepředstavuje nebezpečí.

13. TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ÚDAJE

Základní údaje o řadě kotlů EKO-5S v rozsahu technických a provozních parametrů a rozměrů uvedených na výkresu č. 2 jsou uvedeny v tabulce 2.

		Typ kotle EKO 5S

		EKO 5S 27



		tepelný výkon

		kW

		27



		množství výfukových plynů

		g/s

		19,7



		nominální teplota spalin

		°C

		153



		minimální tepelný výkon

		kW

		7,9



		minimální množství výfukových plynů

		g/s

		7,8



		minimální teplota spalin

		°C

		111



		odpor průtoku vody Δt=20

		Pa

		30



		odpor průtoku vody Δt=10

		Pa

		120



		velikost ohřívaných prostor

		m2

		220÷330



		kapacita vody

		dm3

		115



		spotřeba paliva - max.

		kg/h

		4,15



		hmotnost paliva v nádrži

		kg

		150÷200



		tah komína

		Pa

		20



		hmotnost kotle (bez podavače)

		kg

		340



		pracovní tlak

		MPa

		0,12   0,2  0,25



		testovací tlak vody

		MPa

		0,25  0,35  0,4



		tepelná účinnost

		%

		90,7



		max.pracovní teplota

		°C

		90



		min. návratová teplota

		°C

		55



		min. telpota vody kotle

		°C

		10



		rozměry

		A

		mm

		560



		

		B

		mm

		1150



		

		C

		mm

		1510



		

		D

		mm

		600



		

		E

		mm

		700



		el. napětí 50 Hz

		V/W

		230/150÷250







POZOR!

Teplota ohřívané místnosti je přibližná a odhadovaná pro středně a dobře izolované objekty, není základem pro správný výběr kotle.



Obr. 1 Kotel „EKO 5S“

1 – tělo kotle s termo izolací, 2 – dvířka popelníku, 3 – dvířka paleniště, 4 – horní poklop,  5 – madlo dvířek, 6 – konektor napájení, 7 – výstupní konektor, 8 – spínač, 9 – měřící tryska, 10 – regulační konektor, 11 – konektor termostatu, 12 – palivový podavač, 13 – ventilátor, 14 – palivová nádrž, 15 – regulátor, 16 – kouřovod;

POZOR!  

Šířka kotle s hořákem "B" závisí na velikosti použitého hořáku.

14. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Pro vlastní bezpečnost by měl uživatel žádat od instalujícího pracovníka potvrzení o ochraně kotle v otevřeném systému, tj. Podle PN-91 / B-02413.

Výrobci kotle nejsou odpovědní za technický stav provedení instalace centrálního ohřevu.

V souvislosti s neustálým technickým pokrokem výrobce zavádí probíhající strukturální změny kotlů a zlepšuje jejich provoz. Dodávané kotle v malých detailech se mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v příručce nebo nabídce.

Vzhledem k možnosti použití různých typů podavačů paliva by konečné rozměry podavače měly být dohodnuty s výrobcem. Uživatel by měl pečlivě přečíst návod k obsluze kotlového zařízení.

Nesprávné zabezpečení kotle může způsobit vážné poškození a nebezpečí pro uživatele. V kotelně by měly být na viditelném místě vystaveny podmínky pro bezpečný provoz kotlů.

15. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Kotel byl vyroben z ekologicky neutrálních materiálů. Po použití a používání kotle by měla být provedena demontáž a likvidace. Demontáž jednotlivých prvků kotle v důsledku jednoduchosti konstrukce nevyžaduje zvláštní popis. Opotřebované kovové díly by měly být zlikvidovány. Zbývající části shromažďujte v souladu s požadavky v tomto ohledu a pak je přeneste do bodů zabývajících se využitím.

15.1.HLUK

Vzhledem k účelu a specifičnosti provozu podavače není možné eliminovat hluk ve zdroji samotném, kvůli krátkému a cyklickému chodu podavače obecně tento typ hluku nepředstavuje hrozbu. V nezbytných situacích by měla být emise hluku provedena v souladu s požadavky a metodika měření by měla být použita v souladu s: PN-EN ISO 3746: 1999

16. RELATIVNÍ RIZIKO

Přestože výrobce přebírá odpovědnost za návrh a značení kotle, aby se zabránilo nebezpečí během provozu, jakož i během obsluhy a údržby, jsou určitá rizika nevyhnutelná. Relativní riziko je důsledkem nesprávného nebo nevhodného chování obsluhy kotle, proto bychom se v každém případě měli řídit základními principy bezpečnosti a zdravého rozumu.

Při vyhodnocování a prezentaci zbytkového rizika se kotle považuje za zařízení, které bylo až do počátku výroby navrženo a vyrobeno v souladu se současným stavem techniky v souladu s uznávanou inženýrskou praxí.

Za účelem upozornění uživatele a obsluhy byl kotel označen příslušnými symboly, značkami, poznámkami v návodu o stávajícím nebezpečí, neoprávněným použitím - který by uživatel měl přísně dodržovat.

16.1. Důvody pro vznik rizika a způsoby jeho odstranění

Relativní riziko existuje v případě nedodržení doporučení a pokynů uvedených v návodu. Největší nebezpečí vzniká při provádění zakázaných činností:

1. Použití kotle k jiným účelům, než je popsáno v příručce.

· pečlivé přečtení a důkladné seznámení se s návodem k obsluze kotle, podavače, regulátoru, a dalších zařízení

· Správný a bezpečný provoz kotle je možný pouze při použití doporučených pevných uhelných paliv s automatickým přívodem paliva a řízeným spalovacím procesem.

2. Nedodržení požadavků na otevřený bezpečnostní systém

· ochrana kotle pouze podle pn-91 / b-02413 a jeho potvrzení ze strany montéra

3. Obsluha nezletilými a osobami, které nebyly seznámeny s návodem k obsluze zařízení a neškolené v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

· dodržujte všechny zákazy související s obsluhou v návodu

· absolutní zákaz obsluhy kotlů (nad 50 kW) nekvalifikovanými osobami a nezletilými, kteří nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

4. Ponechání kotle během provozu bez dozoru a obsluhy

· provádět kontroly spalovacího procesu podle potřeby, nejméně několikrát denně.

· vybavení kotelny čidlem kouře

5. Provádění jakýchkoliv neoprávněných úprav

· zákaz zásahů do konstrukce a zabezpečovacího systému kotle a zařízení,

· systém topení a bezpečnostní systém smí provádět pouze odborník na instalaci,

· provádět veškeré opravy elektrického systému a kontrolovat účinnost požární ochrany pouze autorizovaným elektrikářem,

6. Nepozornost a neopatrnost při obsluze

· zákaz pokládání rukou na nebezpečné a horké části kotle a podavače, stejně jako obsluhování kotle bez ochranných prostředků (rukavice, brýle, pokrývky hlavy),

· zákaz obsluhování kotle s otevřenými dvířky nebo otvory a kryty.

Podmínky pro bezpečný provoz kotle

Základním předpokladem pro bezpečný provoz kotlů je instalace podle PN-91 / B-02413. Dále postupujte podle níže uvedených pravidel:

1. Je zakázáno provozovat kotel, když hladina vody v zařízení klesne pod úroveň stanovenou v návodu k obsluze kotelny.

2. Během provozu je zakázáno pokládat ruce do nebezpečných a zakázaných míst (hořák, ventilátor, ohniště, popelník apod.). Při provozu kotlů používejte rukavice, ochranné brýle a pokrývky hlavy.

3. Neotevírejte dvířka během provozu kotle. Pokud je třeba je otevřít, vypněte kotel a nestůjte před otvorem, ale ze strany.

4. Udržujte pořádek v kotelně, kde by neměly být žádné předměty, které by nesouvisely s obsluhou kotle.

5. Při provozu kotle v oblasti čištění a údržby použijte osvětlení s napětím nejvýše 24V nebo bateriemi.

6. Dbát o dobrý technický stav kotle a jeho související instalace, a zejména pro těsnost všech dvířek a krytů. Jakékoliv poruchy v kotli musí být okamžitě odstraněny.

7. V zimě nepoužívejte přestávky v topení, které by mohly způsobit zmrznutí vody v instalaci nebo jejích částech, které jsou obzvláště nebezpečné, protože by mohlo dojít k vážnému poškození v kotli se zablokovaným potrubím.

8. Plnění a instalace v zimě je třeba provádět pečlivě. Plnění zařízení během tohoto období musí být prováděno s teplou vodou, aby nedocházelo k mrznutí vody v systému během plnění.

9. Je nepřijatelné zapálit hořák a kotle pomocí výrobků, jako je benzín, petrolej a jiné hořlavé a výbušné látky.

10. V odůvodněných případech při ohrožení požárem, by mělo být zavolán hasičský sbor (např. Zapálení sazí v komíně).

11. Elektrickou instalaci může provádět kvalifikovaný elektrikář

12. Věnujte pozornost rizikům spojeným se možným rizikem.

POZOR!

Je nutné zajistit takové provozní podmínky kotle, aby teplota kotlové vody neklesla pod 10 ° C. S jakýmkoli podezřením na možnost zamrznutí vody v systému a zejména bezpečnostním systému kotle, je nutné zkontrolovat průchodnost systému.

V případě nedostatečné průchodnosti je zapínání kotle zakázáno. Je zakázáno dopouštět studenou vodu do horkého kotle a hašení paleniště!

Nebezpečí vyplývající z nesprávného použití kotle

		Příčina nebezpečí

		Předpokládaný efekt

		Metoda prevence



		zabezpečení kotle není v souladu s požadavky

		rozlomení-zničení kotle, výbuch

		zabezpečení kotle v otevřeném systému podle PN-91/B02413 i DTR



		zamrznutí vody v kotli i s instalací 

		rozlomení-zničení kotle, výbuch

		instalaci řádně izolujte



		skladování hořlavých a výbušných materiálů v blízkosti kotle např. Rozpouštědla, barvy apod.

		požár, výbuch

		odstranění všech nebezpečných látek z dosahu 



		ponechání otevřených dvířek, poklopů nebo čistících otvorů

		nekontrolovatelný provoz kotle - nemožnost ovládání, var vody, kouření

		zkontrolujte a zavřete všechny dveře a kryty kotle nebo nádrže



		rychlé a neopodstatněné otevření dvířek a krytů během provozu kotle

		vyvěrání spalin, žáru, plamene 

		v nezbytném případě opatrně otevřete dvířka, postavte se z boku, nenahýbejte se nad otevřenými dvířky, používejte rukavice, brýle a pokrývku hlavy



		únik z kotle - nedostatek vody v kotli a instalaci

		vyhoření - zničení kotle, požár

		zkontrolujte hladinu vody v systému pomocí expanzní nádoby otevřeného systému



		chybějící nebo nedostatečné odvětrání kotelny

		kouř v kotelně, spaliny vycházející z kotle

		instalovat odvětrání - přívod vzduchu do kotelny - postupujte podle návodu



		nedostatek servisu a údržby 

		vycházející spaliny z kotle, zrychlené opotřebení, koroze kotle

		proveďte údržbu a čištění kotle podle návodu



		doplnění systému vytápění studenou vodou během provozu kotle

		riziko zničení kotle - prasknutí, únik vody

		naplnit systém vychladlého kotle nejlépe teplou vodou





POZOR! Možným konečným a současně tragickým výsledkem výše uvedené hrozby vyplývající z nesprávného použití kotle mohou být v extrémních případech popáleniny, otravy, zdravotní postižení a dokonce i úmrtí.







Potvrzení montáže a ochrany kotle podle PN-91 / B-02413



Typ kotle:…………………………….



výrobní číslo: ………………………



rok výroby:…………………………..



Montáž:

Název firmy:………………………………………………………………….



jméno a příjmení dodavatele:…………………………………………



Uživatel:

 

jméno a příjmení: …………………………………………………………..



adresa/telefon: ………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………

Já, níže podepsaný, prohlašuji s plnou zodpovědností, že výše zmíněný kotel byl nainstalován do správně instalovaného zařízení centrálního ohřevu a je chráněn v otevřeném systému podle PN-91 / B-02413 "Ochrana otevřených ohřívačů vody" a je vybaven základními bezpečnostními prvky:

· otevřená expanzní nádoba s požadovanou kapacitou chráněnou proti zamrznutí,

· ochranné trubky, jakož i přepadové a odvzdušňovací potrubí s průměry podle tepelného výkonu kotle (kotlů) bez uzávěru a potrubí.







-----------------------------------------------------

podpis a razítko dodavatele (instalatéra)

GREENECO

Karol Obecny

32-220 Kotlin Twardow 41



Prohlášení o shodě

Osoba oprávněná k vydání technické dokumentace: GREENECO Karol Obecny



Podpisem tohoto dokumentu prohlašujeme s plnou zodpovědností, že kotel na tuhá paliva s automatickým přívodem paliva se šroubovým podavačem typ: "EKO-5S" - "PRESTIGE", nízkoteplotní voda vyrobená naší společností;



Typ: EKO – 5S PRESTIGE

výkon    ………………kW 



výrobní číslo………. 



rok výroby…………..



na které se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky následujících směrnic EU, právních aktů, předpisů a norem a uznané inženýrské praxe pro zajištění bezpečnosti:



Směrnice 2006/42 / ES - Strojní směrnice 2014/68 / EU - Tlaková zařízení - čl. 4 odst. 3 Směrnice 2010/30 / ES - Označení Delegované nařízení Evropské komise 2015/1187 Nařízení ministra rozvoje a financí 2017 položka 1690 o požadavcích na kotle na tuhá paliva



na základě prohlášení o shodě zařízení pro kotle



Směrnice 2014/35 / ES - Síťové zařízení pro nízké napětí Směrnice 2014/30 / ES - Elektromagnetická kompatibilita založená na následujících normách a technických specifikacích přijatých k posouzení: PN-EN 303-5: 2012 91 / B-02413, PN-EN ISO 12100, WUDT-UC Kotel byl označen značkou "CE"



na základě následujících standardů a technických specifikací přijatých k hodnocení:

Směrnice 2014 / 35UE - Síťové zařízení pro nízké napětí Směrnice 2014/30 / ES - Elektromagnetická kompatibilita založená na následujících normách a technických specifikacích přijatých k hodnocení: PN-EN 303-5: 2012, PN-91 / B-02413, PN-EN ISO 12100, WUDT-UC

Kotel byl označen jako "CE"

Majitel firmy



------------------------------------------

jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu









Záruční list

Záruční list kotle typu EKO-5S Prestige s výkonem…………………..kW



Výrobní číslo:……………………..Vystavený pro………………………….



Uvedený do provozu dne:………………...v místě…………………………..



PODMÍNKY ZÁRUKY

1. Délka záruky



1.1 Na těsnost tělesa kotle je poskytovaná záruka v délce trvání 60 měsíců od zakoupení kotle. V případě pokud je kotel instalovánfirmoou Greeneco nebo námi proškoleným topenářem a platným certifikátem na montáž a servis automatických kotlů Greeneco. Pokud je kotel instalován neproškoleným topenářem zárukana kotlové těleso a elektroniku je ze zákona 24 měsíců.

        1.2  Na ostatnídíly s výjimkou případů uvedených v bodě 2.4 je poskytovaná záruka v délce trvání 24 měsíců           od zakoupení kotle.

         1.3 Na díly kotle vyměnené během záruční opravy v prvním roce trvání záruky (od data prodeje) je poskytovaná záruka.

              -v případě tělesa kotle v délce 24 měsíců (instalace neproškoleným topenářem firmy Greeneco). 

               60 měsíců (instalace proškoleným topenářem firmy Greeneco).

              -v případě ostatních dílů v délce 24 měsíců. Na díly kotle vyměněné během záruční opravy v druhém roce trvání záruky (od data prodeje) je poskytovaná záruka.

              -v případě tělesa kotle v délce 24 měsíců, -v případě ostatních dílů v délce 12 měsíců



2. Podmínky záruky

         2.1 Výrobce zodpovídá za správnoou funkci kotle pod podmínkou, že bude instalovaný, spuštěný a používaný shodně s informacemi poskytovanými v tomto návodě.

         2.2 Během trvání záruční lhůty výrobce nese záruční zodpovědnost, jen za chyby a závada, které vznikly vinou výrobce. 

         2.3 Během trvání záruky má uživatel právo na bezplatné opravy vad vzniklých vinou výrobce. Závady, které úplně znemožňují vytápění budou odstraňované v co nejkratší době.

                Maximálně do tří pracovních dní od okamžiku písemného nahlášení. Závady, kterénebrání ppoužívání zařízení budouo odstranňované v co nejkratší době.

· Maximálně však do 14 pracovních dní od písemného nahlášení. Ve vyjímáních případech např. nedostupnosti náhradního dílu, se datum opravy prodlouží do 30 dní.

  2.4 Na všechny poruchy nebo přerušení práce způsobené:



·   použitím nekvalitního papiva – instalaci v rozporu s návodem, platnými zákony a normami

·   nesprávným výběrem zařízení

·   nesprávným výběrem nebo stavem komína. A též:

·   zkorodovanými částmi tělesa kotle nebo výměníku, vzniklé z důvodu používání vlhkého paliva nebo nízkou teplotou vracející se topné vody nebo nízké teplotě spalin.

·   poškození kotle z důvodu provozu na příliš nízkých parametrech – poškození kotle z důvodu neodvodněn komína.

·   fyzická poškození způsobená uživatelem se nevztahuje záruka.

2.5 Uživatel je povinen uhradit náklady spojené s prací a výjezdem servisního technika v případě neoprávněné    reklamace nebo vyzvání k:

- opravě poškození, které bylo způsobené uživatelem

- opravě kotle, na kterém byly provedeny svépomocné úpravy a opravy

- provedení prohlídky kotle.

-spuštění kotle

- zregulování parametrů spalování

- z důvodu výpadku energie

- z důvodu výměny elekrických pojistek

- z důvodu výměny bezpečnostní závlačky na podavači

- z důvodu problému při spouštění a provozu, z důvodu neodpovídající kvality paliva( výhřevnost, granulace,    tvorba spékanců) z důvodu nemožnosti provedení opravy na základě:

- nedostupnosti odpovídajícího paliva

- nedostatečného tgahu komína

- nevhodné elektroinstalace pro připojení kotle

- nesprávné instalace kotle



2,6 Uživatel ztrácí právo na záruku v následujících případech

·  uskutečnění svépomocných změn v konstrukci kotle

·  nebere-li v úvahu doporučení k instalaci, údržbě nebo provozu uvedené v tomto návodě

·  zkoušení těsnosti kotle pomocí tlakování vzduchu

·  změny elektrické instalace kotle , nebo připojení dalších regulačních zařízení bez souhlasu výrobce

·  nezabezpečení správné teploty zpátečky (minimálně 45 stupňů Celsia), montáže čtyřcestného nebo trojcestného ventilu nebo jejich nesprávnou montáží nebo používáním.

·  nevyrovnání finančních závazků vůči výrobci nebo prodejci uvedených v bodě 2.5

·  opravy kotle v době trvání záruční doby jinou osobou než osobou oprávněnou výrobcem pro provádění oprav.



Poškození nebo nesprávného provozu z důvodu:

· nesprávné přepravy stejně i přepravy do kotelny

·  nesprávné instalace kotle

·  překročení nejvyšší povolené teploty v kotli

·  zamrznutí vody v instalaci nebo v kotli

·  znečištění vody v instalaci nebo v kotli

·  dopuštění studené vody do kotle při zahřátem tělese

·  hašení kotle vodou – spuštění kotle bez dostatečného množství vody

·  korozí  ocelových částí kotle z důvodu:

·  dlouhodobého provozu kotle s návratnou teplotou topné vody popd 45 stupňů Celsia

·  nedostatečného nebo nesprávného čištění kotle

·  instalování kotle ve vlhké kotelně, v kotelně bez ventilace, v kotelně s nebezpečným kondenzováním vody na ocelových částech kotle

·  nedostatečného komínového tahu

·  používání tvrdé vody (více jak 70 dH) v instalaci a usazování kamene v kotli.



2.7  Záruka se nevztahuje na poškození regulátoru, spiráli, převodovky a ventilátoru z důvodů atmosférických a živelných jevů, blesku, přepětí v el. síti, znečištění jako i poškození mechanická, chemická a tepelná a taktéž opravy a úpravy vykonané nepověřenými osobami. 
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