POZNÁMKY
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1. ÚVOD
1.1. Obecné informace
Technická dokumentace (TD) je určena pro uživatele vodních kotlů „Prestige 2” na
tuhá paliva s hořákem a automatickým podáváním paliva.
Pečlivé prostudování TD, která obsahuje informace o konstrukci, instalaci a používání
kotlů, je nezbytné pro řádné a bezpečné používání kotlů. Před instalací kotle a jeho
uvedením do provozu je nutné:
• pečlivě se seznámit s touto TD,
• zkontrolovat, jestli je produkt kompletní, porovnat údaje z typového štítku s údaji
ze záručního listu,
• zkontrolovat, jestli nebyl kotel během přepravy poškozen.
Kotel je vybaven typovým štítkem, jenž je umístěn na viditelném místě a obsahuje
následující informace:
• jméno a adresa výrobce kotle, popřípadě také logo výrobce,
• obchodní značka a typ kotle,
• číslo a rok výroby,
• jmenovitý tepelný výkon,
• třída kotle,
• maximální dovolený provozní tlak v barech,
• max. provozní teplota ve °C,
• objem v litrech,
• elektrické napájení (V, Hz, A) a příkon ve W,
• informace o zabezpečení v otevřeném systému podle PN-91/B-02413.
Nedílnou součástí této TD jsou návody k použití a prohlášení o shodě podavače, regulátoru, ventilátoru a dalších zařízení, která jsou součástí kotle.
Na kotel se vztahuje záruka. Podrobné podmínky záruky jsou uvedeny v tomto návodu
k obsluze a v přiloženém záručním listu.
Kotel je topné zařízení, ve kterém přes četná technická zabezpečení a pokyny, a také
informace týkající se bezpečného používání, vždy existuje potenciální riziko popálení
a požáru. Proto by se měly osoby, které obsluhují zařízení, před každou provedenou
činností řídit svým zdravým rozumem, dodržovat základní bezpečnostní pravidla
a zachovávat a dodržovat zvláštní opatrnost při práci.
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1.2. Všeobecná pravidla a informace o záruce
Je nutné, aby se před zahájením práce se zařízením uživatel podrobně seznámil
s touto TD.
Kotle „Prestige 2” jsou určeny pro montáž v uzavřených prostorech – kotelnách.
Používání kotle pro jiné účely a jiné způsoby použití, které nejsou v souladu s TD,
jsou zakázány.
Kotle by měly být používány, obsluhovány a opravovány pouze dospělými osobami,
a kotle nad 50 kW pouze osobami, které mají platné oprávnění k obsluze kotlů. (Nařízení ministra hospodářství, práce a sociálních věcí ze dne 28. dubna 2003 Sb. z 2003 č.
89, položka 828).
Povinnosti spojené s obsluhováním kotle a odpovědnost za bezpečnost práce nese
uživatel, který by měl dodržovat veškeré požadavky uvedené v této dokumentaci.
Za účelem spuštění kotle si pečlivě přečtěte návod k obsluze hořáku, regulátoru, ventilátoru a dalších částí vybavení, abyste pochopili, jakým způsobem fungují, a postupujte
přesně podle uvedených pravidel používání.
Během práce se zařízením musí být dodržována pravidla týkající se prevence před
nehodami a také všechny základní předpisy týkající se BOZP.
Na vady a poruchy v provozu kotle způsobené neznalostí TD se nevztahuje záruka.
Zejména se jedná o:
• nesprávný výběr velikosti kotle do vytápěné budovy nebo objektu,
• nesprávné zapojení kotle a provedení systému ústředního topení,
• použití nesprávného paliva (typ, velikost zrna, výhřevnost),
• použití nevyhovujícího komínu,
• nedostatečné čištění a údržba kotle,
• mechanické poškození,
• špatné větrání kotelny.
1.3. Přeprava a vybavení kotle
Kotel je dodáván ve smontovaném stavu, spolu s přikládacími a popelníkovými dvířky, a tepelnou izolací vyrobenou z minerální vlny, jež je pokryta ochranným pláštěm
z ocelového plechu. Nedílnou součástí kotle je hořák, zásobník paliva, řídící jednotka,
dmýchací ventilátor a také nářadí k obsluze, TD a záruční listy.
Kompletní zásilka obsahuje:
• kotlové těleso – výměník tepla s kompletní izolací,
• zásobník paliva,
• hořák se šnekovým podavačem paliva,
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•
•
•
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mikroprocesorový regulátor,
ventilátor,
litinová deska – deflektor (volitelně, závisí na typu hořáku),
litinový rošt (volitelně),
návod k obsluze kotle, regulátoru, ventilátoru a napájecí jednotky.

1.4. Přeprava
Během přepravy musí být kotel zabezpečen před přesunutím a nakloněním na plošině
vozidla pomocí pásů, klínů a dřevěných špalíků, které musí být připevněny k plošině
vozidla. Kotel musí být přepravován ve svislé poloze, nejlépe na paletách. Zvedání
a spouštění kotle musí být prováděno s použitím mechanických zvedáků. Hořák je možné přepravovat samostatně.

2. POUŽITÍ A POPIS KOTLE
Vodní kotle ÚT na tuhá paliva s hořákem a automatickým podáváním paliva typu
„Prestige 2 jsou určeny k přivádění vody do ÚT v obytných budovách a jiných
objektech a k přípravě teplé vody pro domácnosti. Kotle jsou vyráběny ve svařované
verzi. Mezi základní součásti patří: hořák s podavačem, hořeniště, popelový kontejner,
konvekční část, přikládací, popelníková a čisticí dvířka, dmýchací systém s
regulátorem, tepelná izolace a kouřovod. Spalovací komora je vybavena obrazovkou s
vodním roštem a sa-mostatnými horními a spodními popelníkovými dvířky.
Kotle typu „Prestige 2“ mají ve spalovací komoře vodní rošt.
Kotle ÚT se používají především v systému ústředního vytápění v obytných budovách,
obchodních domech, dílnách, vesnických hospodářstvích atd. Kotle jsou určeny pro
systémy se samotížným nebo nuceným oběhem.

3. TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY
Kotle se vyznačují jednoduchou svařovanou konstrukcí. Obsluha kotle je jednoduchá
a nenáročná díky použití automatického a řízeného systému podávání paliva, což umožňuje mimo jiné získat požadovanou teplotu vody na výstupu.
Kotle typu „Prestige 2“ jsou nízkoteplotní kotle nepodléhají podmínkám
technického dozoru.
Zabezpečení systémů vodních topení v otevřeném systému.a nebo v uzavřeném systému za použití expanzní nádoby a pojištovacího ventilu 1,8bar.
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Kotle splňují požadavky směrnic EU v oblasti bezpečnosti výrobků, mají prohlášení o
shodě a jsou označeny znakem „CE“. Dle EN 303-5/2012.

4. VÝBĚR KOTLE PRO TOPNÝ SYSTÉM
Za účelem správné volby kotle je nutné vzít v úvahu výpočet spotřeby tepla v důsledku
ztrát způsobených prostupováním tepla, a také teplo potřebné k větrání a pro vytvoření
teplé užitkové vody. Tepelná bilance budovy by měla být vypracována projektantem
v souladu s platnými normami.
Výrobce není odpovědný za adekvátní výběr kotle.
4.1. Ukazatele individuální spotřeby tepla pro obytné budovy
Za účelem určení předpokládané spotřeby tepla na vytápění obytné budovy je možné
využít průměrné hodnoty individuálních ukazatelů spotřeby tepla.
q=120-110W/m² - pro průměrně izolované budovy (zdi z makropórovitého betonu, vrstvené zdivo bez tepelné izolace, dvojitá okna)
q=100-80W/m² - pro dobře izolované budovy (zateplené zdi z makropórovitého betonu,
izolovaná okna s dvojitým zasklením, „teplé” podlahy)

5. PALIVO A JEHO PŘÍPRAVA
Základní palivo
Palivo, které se běžně používá v kotlích „Prestige 2”.
Hnědé uhlí a černé uhlí v suchém stavu (hrášek) (podle PN-82 / G 97001-3) s následujícími parametry:
• typ uhlí: 31 nebo 31.1,
• výhřevnost 26 MJ / kg,
• vlhkost: <15%,
• obsah popela <10%,
• obsah těkavých látek: 28 - 48%,
• síra <0,6%,
• teplota měknutí popela:> 1150 ° C,
• schopnost spékání: RJ <10,
• velikost částic: 5 ÷ 25 mm,
• podíl uhelného prachu: <10%.
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Náhradní palivo:
Jako náhradní palivo mohou být použity v závislosti na typu použitého hořáku např.
uhelný prach, pelety atd. V takovém případě druh a vlastnosti paliva uvádí návod
k použití hořáku.
Spalování uhlí s vysokou vlhkostí není povoleno a způsobuje předčasné zničení kotle.
V případě používání méně kvalitního paliva je třeba počítat s obtížemi během spalování a se snížením účinnosti kotle.
Kotel není určen pro spalování odpadků a koksu.
Je dovoleno spalovat kusové dřevo na vodním roštu.

6. STAVBA KOTLE
Těleso kotle je vyrobeno ve tvaru kvádru a skládá se z hořeniště a konvekční části. Hořeniště je v přední části vybaveno těsně uzavíratelnými přikládacími a popelníkovými
dvířky. Konvekční část kotle je vyrobena z vodních a výfukových kanálů, umístěných
střídavě. Konstrukce kotle umožňuje pravidelné čištění teplosměnných ploch kotle přes
čisticí otvor. Ve spodní části kotle se nachází hořák se zásobníkem topiva včetně pohonu, ventilátoru a v boční části s palivovou nádrží. V horní části kotle jsou umístěny
nátrubky pro napouštění vody a pro měření a dole nebo na boku kotle se nachází nátrubek pro připojení vratné vody a vypouštěcí nátrubek. Těleso kotle a dvířka jsou tepelně
izolovány. Mechanické části a elementy pohonu zásobníku jsou chráněny krytem a neohrožují bezpečnost obsluhujících osob.
Hořeniště
Hořeniště je vyrobeno ve tvaru komory, v níž se nachází retortový hořák na uhlí. Nad
hořákem může být zavěšena speciální litinová deska (volitelně, závisí na typu hořáku),
tzv. deflektor. Přímo pod hořákem se nachází popelový kontejner těsně uzavíratelný
dvířky. Nad popelníkovými dvířky jsou přikládací dvířka, používaná k zatápění v kotli. Ve spalovací komoře se nachází obrazovka vyrobená z trubek a samostatná horní
a spodní popelníková dvířka (násypová).
Obrazovku tvoří vodní rošt, který umožňuje nouzové spalování a zvětšuje teplosměnnou plochu.
Konvekční část
Jedná se o systém vodních kanálů umístěných střídavě s výfukovými kanály, což vytváří labyrintové proudění spalin. To má za následek rozvíření proudu spalin, intenzifikaci
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tepelné výměny a srážení se hrubého zrna těkavé frakce (prach). Poslední výfukový
kanál je napojen na kouřovod.
Popelník
Nachází se pod hořákem a je komorou, ve které se hromadí popel. Není vybaven vodním pláštěm. Může být vybaven šuplíkem, který zjednodušuje odstraňování popele prostřednictvím poklopu popelníku z přední části kotle.
Spodní poklop paleniště
Je umístěn v kotli v jeho přední části nad hořákem a pod roštem a slouží k zapálení hořáku, čištění kotle a obsluze hořáku. V poklopu dvířek se nachází speciálně tvarovaná
šamotová cihla, která stanoví ochranu před přehřátím dvířek.
Horní zásobovací poklop
Umístěn v kotli v jeho přední části nad roštem a slouží k vkládání paliva na rošt
a k zapálení v případě použití v nouzových případech, čištění a obsluze hořáku. Dvířka
jsou vybavena průzorem umožňujícím pozorování plamene.
Popelníkový poklop
Nachází se v přední části kotle dole pod hořákem a slouží k odstraňování popele
a jiných nečistot nacházejících se v kotli po hoření či čištění.
Čistící poklop
Nachází se v přední a zároveň horní části kotle a zpřístupňuje komínové kanály v konvenční zóně. Po otevření umožňuje přístup ke všem kanálům a jejich snadnému čištění.
POZOR!
Všechny poklopy jsou uzavřeny tepelně izolovanými dvířky nebo kryty.
Přikládací a popelníkové otvory - jsou umístěny v přední části kotle a uzavřené tepelně
izolovanými dvířky.
Čisticí otvor – nachází se nahoře zpředu kotle a umožňuje přístup k horním výfukovým
kanálům. Je rovněž uzavřen tepelně izolovanými dvířky.
Tepelná izolace
Je vyrobena z minerální vlny umístěné v kazetách z ocelových plechů, potažených nebo
oboustranně malovaných, které zaručují bezpečnou teplotu vnějšího povrchu.
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Kouřovod – je umístěn v zadní části kotle za posledním výfukovým kanálem a je spojovacím dílem mezi kotlem a komínem. Z bezpečnostních důvodů nemá kouřovod
redukční klapku, což zabraňuje náhodnému uzavření otvoru a narušení výfuku spalin
během dmýchání vzduchu.
Nátrubky - kotel má nátrubky se závitem pro napouštění a vracení vody a vypouštěcí
a měřicí nátrubky.
Přípojky
Kotel je vybaven závitovými přípojkami přívodu a zpětného odtoku a měřící trubicí.
V horní části kotle se nachází vodní přípojky měření a přívodu vody a ve spodní zadní
nebo boční části kotle se nachází vodní přípojky zpětného odtoku a vypouštění.
Montážní přípojka
V tělese kotle je v horním vodním plášti z boční strany umístěna dodatečná montážní
přípojka, která je určena pro případy dodatečné montáže vybavení např. cívek, ohřívačů
atd. Ve standardním vybavení je tato přípojka utěsněna.
Hořák se šnekovým podavačem
Hořák s podavačem namontován na boční straně kotle a je zakončen retortovým hořákem, jenž je umístěn ve spalovací komoře. Účelem podavače je podávání paliva ze
zásobníku k retortovému hořáku na uhlí. Spojení podavače s kotlem není nastálo a existuje tedy možnost podavač odmontovat. Výrobce s ohledem na různé podmínky umístění kotle, počítal s možností umístit podávač paliva jak na levé tak i na pravé straně.
Podrobný popis stavby a provozu podavače je uveden v návodu k použití.
Zásobník paliva
Zásobník paliva je umístěn přímo nad šnekovým podavačem. Je vyroben z ocelového
plechu a vytvarován tak, aby umožňoval posouvání paliva. Zásobník paliva je uzavřena
těsnícím krytem, zabezpečeným blokací před náhodným otevřením a proti svévolnému
uzavření (klesání) a zbaven ostrých hran.
Mikroprocesorový regulátor
Mikroprocesorový regulátor je namontován zpředu na horní části kotle. Pomocí teplotního čidla, které je umístěno ve vložce kotlového tělesa, řídí práci ventilátoru a podavače paliva v závislosti na teplotě vody v kotli, kterou uživatel předem nastavil. Regulátor
má kromě výše uvedeného čidla ještě čidla nouzového vypnutí kotle v případě, že dojde
k překročení max. teploty (kolem 90°C, v závislosti na typu ovladače), nebo pokud
dojde k tzv. „vrácení se plamene“ do trubky podavače.
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Na žádost zákazníka může být kotel vybaven složitějším regulátorem, který umožňuje
naprogramovat změny teploty vody v kotli v různých hodinách během dne.
Dmýchací ventilátor
Dmýchací ventilátor je určen k pravidelnému dodávání odpovídajícího množství vzduchu do retortového hořáku. Množství přiváděného vzduchu je možné nastavit pomocí
klapky ventilátoru nebo mikroprocesorovým regulátorem.
Druhy zabezpečení kotle
Zabezpečovací systém splňuje požadavky stanovené normou EN 303-5:2012
Regulátor je vybaven nouzovými čidly, vypíná kotel a signalizuje nouzové stavy světelným nebo zvukovým impulzem na displeji, a to v případě:
• Překročení přípustné max. teploty vody v kotli,
• Nedostatku paliva vypíná celý systém,
• Stažení žáru do podavače topiva.
Tepelná ochrana STB
Jedná se o omezovač teploty vody, který znemožňuje její překročení prostřednictvím
celkového vypnutí kotle v případě dosažení maximální přípustné teploty.
Použití ochrany STB v důsledku způsobí, že znovuzahájení činnosti omezovače je možné pouze ručně, což podmiňuje opětovné spuštění kotle a jeho další činnost.
Tepelná ochrana podavače
Na tělese podavače, v přední části palivové nádrže se nachází čidlo reagující v případech stažení žáru z ohniště do podavače. V tomto případě následuje okamžitě vypnutí
ventilátoru a spuštění stálé práce podavače až do momentu vypuzení žhnoucího či hořícího topiva z oblasti podavače do popelníku.
Mechanická ochrana
Je tzv. mechanickou pojistkou v podobě prutu nebo šroubu, který se zlomí případě přetížení převodového motoru. Části pohonu jsou vestavěny nebo jsou vybaveny krytem.
Elektronická ochrana
Je spínač chránící proti přetížení (tzv. „termík”) namontovaný v motoru nebo ovladači.
Tepelná ochrana podavače ve spojení s jinými řešeními aplikovanými v kotli a podavači představují prevenci proti zpětnému proniknutí plamene a eliminuje:
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Rozšíření ohně a žáru do podavače
Vypuzení topiva z podavače z oblasti mezi spalovací komorou a palivovou nádrží do
popelníku prostřednictvím nouzového vyprázdnění podavače topiva v případě přehřátí
podavače (max 85-95°C.)
Zpětný průtok výfukových hořlavých plynů.
Utěsněná palivová nádrž umožňuje vyrovnání tlaků ve spalovací komoře a nádrži, poněvadž je vzduchová komora hořáku spojená s nádrží pomocí krytu šroubu nebo je
vybavena samostatným propojením.
Kryt nádrže je vybaven koncovým spínačem, který v případě otevření prostřednictvím
řídícího systému vypíná proudění vzduchu a podavač.
Vedení tepla
Palivová nádrž je přímo propojena s ohništěm kotle, ale je vybavena samostatným krytem a mezi kotlem a nádrží je ventilovaný prostor. Nouzové vyprázdnění podavače
dodatečně také ještě omezuje vedení tepla.
Použitý bezpečnostní systém a systém konstrukčních řešení splňuje bezpečnostní požadavky dle EN 303-5:2012.
Instalace a propojení čidel, regulátorů, ukazatelů bezpečnostních zařízení musí být
provedena v souladu s návodem k instalaci ovladače a jiných použitých automatických systémů a ovladačů.

7. MONTÁŽ KOTLE DO SOUSTAVY
Před připojením kotle do topného systému je nutné si pečlivě přečíst návod k obsluze
a ujistit se, že všechny komponenty pracují, a kotel má kompletní vybavení, které odpovídá specifikaci zásilky.
Kotle typu „Prestige 2” by měly být instalovány v souladu s TD kotle, projektem
kotelny, požadavky týkajícími se ventilace, odvodu spalin a kvality napájecí vody.
Vzhledem k bezpečnosti by měly být veškeré instalační práce provedeny velmi pečlivě,
s využitím aktuálního stavu znalostí a techniky, v souladu s uznávanou technickou
praxí.
7.1. Instalace kotle
Vzhledem k rozměrům a hmotnosti by měl být kotel na místo určení dopraven se zvlášt10

ní opatrností. K posouvání kotle je možné používat trubky položené na podlaze.
Instalaci kotle by měla řídit jedna odpovědná osoba, nejlépe zkušený instalatér, který
bude sestavovat kotel. Tato osoba by měla správně vybrat způsob a proces přemístění
a nastavení kotle. Pokud je to nutné, je možné na čas těchto činností odmontovat hořák.
Způsob přemisťování a nastavení kotle by měl být přizpůsoben místním podmínkám,
stavu vozovky, překážkám, nachýlením apod. Zvláštní pozornost je nutné věnovat bezpečnosti horních a dolních končetin a nebezpečí převrácení kotle.
Kotel v podstatě nevyžaduje základnu a je možné ho postavit přímo na nehořlavé podlaze. Doporučuje se, aby kotle spočívaly na základech 5 až 10 cm nad podlahou. Kotel
musí být dokonale vodorovný, a pevnost podlahy a podkladu, na kterém je postaven, by
měla být dostatečná vzhledem k hmotnosti kotle spolu s vodou.
Kotel by měl být postaven na podlaze z nehořlavých materiálů. Kotel musí být snadno přístupný ze všech stran, zejména z přední části kotle, aby okolní předměty či zdi
budovy nebránily doplňování paliva, čištění hořáku, hořeniště, konvekčních kanálů
a likvidaci odpadu.
Místnost, v níž se nachází kotel by měla mít dva otvory pro přirozené větrání s minimálními rozměry 14x14cm – jeden se vstupem chráněným mřížkou nebo síťkou 15 cm nad
podlahou, druhý pod stropem. Jednou z podmínek dobrého provozu kotle je dostačující
přívod čerstvého vzduchu do kotelny. Instalace kotlů v kotelně musí být provedena
v souladu s požadavky a standardy týkajícími se vestavěných kotlů na tuhá paliva.
Je zakázáno používat mechanickou podtlakovou ventilaci.
7.2. Odvod spalin
Kouřovod musí být připojen ke komínu pomocí dodatečného ocelového nástavce o délce max. 400 mm, který je umístěn svisle a jehož průměr není menší, než je průměr
kouřovodu. Připojení na komín by mělo být těsné.
Není vhodné zapojovat dva nebo více kotlů do společného potrubí.
Kouřovod kotle nemá z bezpečnostních důvodů redukční klapku.
Velmi důležité jsou pro správný provoz kotle rozměry komínu. Výška a průměr komínu by měly zajistit požadovaný komínový tah, který má zvláštní vliv na řádný provoz
kotle. Nesprávné rozměry komínového potrubí, výška a průměr komínového otvoru
mohou způsobit nedostatečný tah, což může vést k chybnému provozu kotle. Výška
komínu by měla brát v úvahu postavení kotelny ve vztahu k jiným objektům. V případě
ocelového komínu, který není izolován, by měl být povrch jeho průřezu zvětšen o 20%.
Komín by měl být vyveden min. 150 cm nad nejvyšší okraj střechy. Komínové potrubí
11

by nemělo mít žádné jiné spoje. Stěny komínového potrubí by měly být hladké, těsné
a bez zúžení nebo zalomení. Pro zajištění optimálního tahu je nutné před zahájením
topení (nebo po přerušení topení) komín a kotel pečlivě vyhřát a vysušit.
Pro orientační výběr komínu je možné využít tento vzor:
0,003 x Q x 0,86
F = ----------------------- (m²)
√h
kde:
Q – je tepelný výkon jednoho nebo soustavy kotlů, připojených na jeden komín [kW]
h – je výška komína měřená od úrovně roštu k vyústění [m].
Výpočet dle výše uvedeného vzorce není podkladem pro správný výběr komínu.
Síla tahu, která je požadována pro jednotlivé kotle, je uvedena v tabulce č. 2. Zajištění
požadovaného tahu by mělo být podpořeno projektantem, výpočty a výběrem parametrů komínového potrubí (průřez a výška) s ohledem na klimatické zóny a terénní
podmínky. Doporučujeme použití regulátoru tahu.
Kouřovod musí být vyroben z materiálu, který je odolný vůči působení škodlivých chemických látek, včetně kyselin. V komínech, které už jsou postaveny, se doporučuje
používat komínové vložky, vyrobené z nerezové oceli.
Aby se zabránilo narušení tahu, doporučuje se používat komínové nástavce i komínových nástavců.
Konstrukce komínu musí splňovat požadavky platných předpisů a norem v oblasti
bezpečného odvodu spalin.
Posouzení technického stavu a požadovaného tahu, potřebného pro daný kotel, a parametrů komínu, by měl provést kominík.
7.2.1. Základní požadavky týkající se komínů
Komín musí být především bezpečný a proto je nutné splnění určitých zásadních požadavků obsažených ve Stavebním zákoně, který obsahuje:
• konstrukční bezpečnost
• požární bezpečnost
• bezpečnost používání
• dobré hygienické a zdravotní podmínky a ochranu životního prostředí
• úspora energie.
Pro splnění těchto požadavků, musí být komín postaven:
• osobou vlastnící požadované stavební povolení
12

• z materiálů určených k výstavbě komínů
• komín musí splňovat požadavky komínového tahu před předáním komínu k užívání,
musí být zkontrolován a předán odběrateli patřičným kominíckým mistrem.
7.3. Systém ÚT
Po umístění kotle a připojení na komín, musí být kotel připojen k systému ÚT. Za tímto
účelem je nutné provést následující činnosti:
• připojte nátrubek pro napouštění vody do určeného místa,
• připojte nátrubek pro připojení vratné vody do určeného místa,
• připojte potrubí bezpečnostního systému bud v otevřeném systému a nebo v uzavřeném systému za pomocí expanzní nádoby a pojištovacího ventilu 1,8 bar,
• naplňte systém ÚT vodou až do chvíle, kdy se voda bude pohybovat kolem 1bar,
• připojte regulátor a zkontrolujte správné provedení elektroinstalace,
• v případě, že použijete čerpadlo ústředního topení (doporučení výrobce), proveďte
propojení čerpadla s tzv. nuceným oběhem, což umožní využít systém ÚT během
eventuální poruchy čerpadla.
Mezi nejdůležitější požadavky týkající se bezpečnostních zařízení patří:
• bezpečnostní potrubí o průměru závislém na výkonu kotle podle tabulky č. 1,
• expanzní, signalizační, přepadové a odvzdušňovací potrubí, a také cirkulační potrubí, které umožňuje udržet adekvátní teplotu v nádobě a chrání ji proti zamrznutí.
Na bezpečnostním potrubí není dovoleno používat ventily a šoupátka, toto potrubí
musí být po celé délce bez zúžení nebo ostrých zalomení,
• v případě, že není možné bezpečnostní potrubí vést co nejkratším a nejjednodušším způsobem do nádoby, musí být jeho průměr a způsob vedení v souladu
s PN-91/B-02413.
• Expanzní ná doba a pojištovací ventil k tomu vhodný
• Výrobce není odpovědný za nesprávný provoz kotle, způsobený vadným a neodpovídajícím provedením systému ÚT.
V případě instalace do stávajícího systému ÚT je nutné zkontrolovat jeho technický
stav (např. zkontrolujte těsnost, propláchněte systém, vyměňte ventily atd.). Instalatér
je povinen před instalací kotle provést výše uvedené činnosti a písemným potvrzením
zaručit správnost provedení systému a montáže kotle, což je podmínkou záruky kotle.
Připojení kotle do systému ústředního topení musí být provedeno firmou, která má příslušná oprávnění. Samotný fakt správného zapojení musí být potvrzen na uvedeném
místě na záručním listu, který je připojen k tomuto návodu.
7.4. Elektroinstalace
Elektrický systém se síťovým napětím 230 V / 50 Hz, který je určen k napájení řídící
jednotky kotle (regulátoru a ventilátoru), by měl být vybaven ochranným nebo ochran13

ným a neutrálním vodičem se zásuvkou s uzemněním. Zásuvka by měla být umístěna
v bezpečné vzdálenosti od zdroje emisí tepla (kotle). Doporučuje se, aby byl k napájení
kotle přiveden samostatný elektrický obvod.
7.5. Plnění vodou
Než rozpálíte oheň v kotli je nutné naplnit vodou systém vytápění spolu s kotlem. Plnění by mělo být provedeno v souladu s pokyny tvůrce topného systému. Pro ověření, zda
byl systém vyplněn správně, odšroubujte na několik sekund ventil na signalizační trubici – neustálé vyplývání vody ze signalizačního potrubí svědčí o tom, že voda vyplňuje
expanzní nádobu, která se nachází v nejvyšším bodě systému, a ne pouze signalizační
potrubí. Doplnění vody do kotle a topného systému by mělo probíhat během přestávky v provozu kotle. Pokud je teplota vody v kotli vysoká, je nutné ji nejdříve zchladit
a doplnit velmi pomalu, nebo kotel doplnit ohřátou vodou. Doporučujeme používat
změkčenou vodu. Po naplnění zkontrolujte těsnost kotle a topného systému.
Odvod vody z přepadové a signalizační trubky je nutné umístit v kotelně v bezpečné
vzdálenosti asi 0,3 - 0,5 m nad podlahou.
7.6. Nízkoteplotní koroze
Kotel by měl být provozován při rozdílu teplot mezi napájecí vodou a vratnou vodou
v rozsahu 20-15°C a při teplotě vratné vody ne nižší než 45°C. V praxi je tato podmínka
těžko splnitelná, protože průměrné atmosférické podmínky v průběhu celé topné sezóny
„vynucují“ nižší nastavení. Kromě toho z hlediska životnosti kotle jsou tyto podmínky
spíše škodlivé, protože emise jsou příliš zchlazené. Dlouhodobější provoz kotle při nízkých teplotách může vést ke korozi, a tím i zkrácení životnosti kotle (dokonce o několik
let). Abyste tomu předešli, výrobce nabízí následující řešení:
• použít oběhové čerpadlo kotle přímo mezi vstupem a výstupem. Čerpadlo provádí
promíchání vratné vody, a tím zvětšuje teplotu podle informací nastavených na
regulátoru,
• použít míchací systémy, vybavené čtyř- nebo třícestnými směšovacími ventily,
• pozitivní dopad na práci a životnost kotle má také použití např. tzv. „krátkých
obvodů“, to znamená zapojit přímo ke kotli ohřívač užitkové vody, který je vybaven akumulační spirálou nebo nádrží.
Díky výše popsaným technickým řešením se zásadním způsobem omezuje vnitřní koroze, čímž se prodlužuje životnost kotle.
Použití tepelného zabezpečení je podmínkou pro uznání ze strany dodavatele kotle
podmínek záruky.
Níže uvedená tabulka č. 1 uvádí nominální a vnější průměry bezpečnostního a expanzního potrubí, v závislosti na tepelném výkonu kotle ústředního topení.
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Tabulka č. 1
ROZMĚRY BEZPEČNOSTNÍCH TRUBEK V OTEVŘENÉM SYSTÉMU PODLE
PN-91/B-02413
Tepelný výkon kotle
Bezpečnostní potrubí [mm]
Expanzní potrubí [mm]
nebo výměníku* [kw]
od
do
Nominální
Vnitřní
Nominální
Vnitřní
průměr
průměr
průměr
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.
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3685
8160
*Dla rury wzbiorczej - moc cieplna źródła ciepła.

-

100

105,3

Przykładowe schematy zabezpieczeń systemu otwartego wg PN-91/B-02413 przedstawiona na
7
rys. 1a, 1b, 1c. `

Ukázková schémata zabezpečení otevřeného systému
podle PN-91/B-02413 jsou uveL
dena na obr. 1a, 1b, 1c.
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PN-91/B-02413
PI
Umieszczenie naczynia wzbiorczego ponad najwyżej położonym punktem obiegu wody:
a) rozdział górny
b) rozdział dolny

Rysunek 1a
Umístění expanzní nádoby nad nejvyšším bodem oběhu vody
a) horní rozvod, b) dolní rozvod

PN-91/B-02413
Umieszczenie naczynia wzbiorczego ponad najwyżej położonym punktem obiegu wody:

Obrázek 1a

a) rozdział górny
b) rozdział dolny

Rysunek 1a
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PI PI

PN-91/B-02413
Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposażonej w jeden
kocioł lub wymiennik ciepła, rozdział górny, pompa zamontowana na powrociPN-91/B-02413
e.

Schéma zabezpečení systému vodního ohřívání, který je vybaven jedním kotlem nebo výměníkem tepla,
horní rozvod, čerpadlo umístěné na výstupu.
Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposażonej w jeden
kocioł lub wymiennik ciepła, rozdział górny, pompa zamontowana na powrocie.

Obrázek 1b
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Rysunek 1b

RB

RW

RS

RP

I
PI

PI
I

I
PI
I

PN-91/B-02413
Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposażonej w dwa lub więcej

kotły lub wymienniki ciepła, rozdziakterý
ł górny, pompa zamontowana
na powrocie.
Schéma zabezpečení systému vodního ohřívání,
je vybaven
dvěma nebo více kotli nebo výměníky
tepla, horní rozvod, čerpadlo umístěné na výstupu.

Obrázek 1c

8. SPUŠTĚNÍ KOTLE

Rysunek 1c

Před prvním spuštěním kotle “Prestige 2” zkontrolujte, jestli je kotel správně zapojen do
systému ÚT, do elektrické instalace, k odvodu spalin a k ventilaci. Před uvedením kotle
do provozu zkontrolujte, zda je topný systém správně naplněn vodou a zda není voda v
systémuKOTŁA
a kotli zamrzlá.
8. URUCHOMIENIE

Przed pierwszym
uruchomieniem
kotła „GREEN-P”
należy sprawdzić
podłączenia
do instalacji c.o., spalinowej,
wentyla
Za kontrolu
a technickou
přejímku
kotle prawidłowość
po instalaci
nese odpovědnost
uživatel elektrycznej,
nebo
Szczególną uwagę należy sprawdzić na zabezpieczenie instalacji w układzie otwartym wg PN-91/B-02413. Przed uruchomieniem kotła sprawdzić, cz
jeho
zástupce,
který
by
měl
po
konzultaci
s
projektantem,
instalatérem
nebo
jiným
předgrzewcza jest prawidłowo napełniona wodą, oraz czy woda w instalacji i w kotle nie zamarzła.
Za sprawdzenie
i odbiór techniczny
kotła potopných
montażu odpowiedzialny
jest użytkownik
lub jego o
przedstawiciel,
który w porozumieniu z projektantem,
stavitelem
pro oblast
systémů vyhotovit
protokol
odběru kotle.
lub innym przedstawicielem w zakresie instalacji grzewczych powinien sporządzić protokół z czynności odbiorczych.

Při roztápětní studeného tlem se může vyskytnout jev kondenzace vodní páry na
stěnách kotle, tzv. pocení, které může uživatele přivést na myšlenku, že kotel teče.
Przed pierwszym wstępnym uruchomieniem należy sprawdzić stan połączeń palnika z kotłem, osłon lub zabudowy mechanizmu napędowego, zabezp
Jedná se o přirozený jev, který doprovází roztápění kotle.
mechanicznych, termicznych i elektrycznych, stan izolacji oraz skuteczność zerowania, zawartość zasobnika paliwa.
8.1. Próby wstępne

Pierwszego uruchomienia dokonuje uprawniony instalator, elektryk lub serwis producenta.
W celu uruchomienia należy podłączyć zasilanie do sieci elektrycznej. Następnie należy sprawdzić działanie motoreduktora-załączanie i wyłączanie u
sprawdzeniu8.1.
możnaPředběžné
włączyć podajnik.
Urządzenie na próbach winno pracować luzem przez ok. 5-10 minut. Podajnik ze względu na konstrukcję i spe
testy
działania powinien pracować bez drgań, zgrzytów i nadmiernego hałasu. Jeżeli taka sytuacja wystąpi to należy wykonać czynności sprawdzające i us
a ewentualne nieprawidłowości skorygować.

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte stav připojení hořáku ke kotli, stav

8.2. Rozpalanie
w kotle
z cyklem
automatycznym
plášťů
nebo
zakrytí
hnacího mechanismu, stav mechanického, tepelného a elektrického
Aby rozpalić w kotle należy wykonać standardowo następujące czynności:
zabezpečení,
stav
izolace
a bezchybnost restartu, a obsah zásobníku paliva.
- napełnić minimum do połowy zasobnik paliwa właściwej jakości,
- otworzyć drzwiczki popielnikowe i paleniskowe,
- włączyć
podajnika
paliwa
i odczekać
do momentu
aż w palniku
retortowym
ukaże się węgiel
wysokości
krawędzi palnika i otwo
První silnik
spuštění
kotle
musí
provést
oprávněný
instalatér,
elektrikář
nebona servis
výrobce.
nadmuchowych,
- na węglu umieścić podpałkę lub papier, a na nim kawałki drobnego drewna i podpalić,
- kiedy podpałka lub drewno dobrze się rozpali (po około 3+5 min.) obłożyć je węglem- groszkiem,
17ręczne sterownie oraz zamknąć drzwiczki popielnikowe, a po rozpaleniu również drzwiczki wziernikowe (paleniskowe),
- załączyć
- po osiągnięciu stabilnego płomienia przełączyć regulator na pracę automatyczną, powodując uruchomienie podajnika paliwa i wentylatora,
- ustawić żądaną temperaturę pracy kotła, minimum 50°C.
Od tego momentu kocioł będzie pracował automatycznie, stosownie do nastaw, jakie użytkownik ustawi na regulatorze postępując zgodnie z instrukc
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1. Pojistný ventil
2. Ventil
3. Uzavírací šroubení
4. Čerpadlo
5. Zpětná klapka
6. Automatický odvzdušňovací ventil
7. TSV ventil „REGULUS” 450
(5/4 dle průtoku topného systému)
8. Filtr

Za účelem spuštění kotle je nutné ho zapojit do elektrické sítě. Poté je nutné zkontrolovat, jestli správně pracuje motoreduktor – zapínání a vypínání systému. Po této
kontrole je možné zapnout podavač. Přístroj by měl zkušebně pracovat na prázdno asi
5-10 minut. Podavač by měl vzhledem ke konstrukci a specifickému charakteru činnosti
pracovat bez vibrací, zvuků a nadměrného hluku. Pokud k takové situaci dojde, je třeba
provést kontrolní činnosti a zjistit příčinu a eventuálně opravit případné nedostatky.
8.2. Zatápění v kotli s automatickým režimem
Za účelem rozpálení kotle je nutné provést následující činnosti:
• vyplňte zásobník minimálně do poloviny palivem adekvátní kvality,
• otevřete přikládací a popelníková dvířka,
• spusťte motor podavače paliva a počkejte do chvíle, až se v retortovém hořáku
ukáže uhlí do výšky hrany hořáku a dmýchacích otvorů,
• na uhlí umístěte podpalek nebo papír, a na něm třísky a zapalte ho,
• až podpalek nebo dřevo chytne (asi 3 - 5 min.) přiložte na něj uhlí (hrášek),
• spusťte ruční ovládání a zamkněte popelníková dvířka, a po rozpálení také přikládací dvířka,
• po dosažení stabilního plamene, přepojte regulátor na automatickou práci, čímž
spustíte podavač paliva a ventilátor,
• nastavte požadovanou teplotu kotle, minimálně 50°C.
Od této chvíle kotel pracuje automaticky podle nastavení, které jste provedli na regulátoru (podle pokynů v návodu k obsluze regulátoru, který je určen pro uživatele).
Popel a struska ze spáleného paliva postupně padá do popelového kontejneru, čímž se
automaticky čistí hořák. Pokud se kousek strusky zavěsí mezi stěnou kotle a hořákem,
je nutné ho odstranit do popelového kontejneru pohrabáčem nebo jiným nástrojem. Ke
kontrole a pozorování plamene slouží výhradně průzor nacházející se na horních kotelních dvířkách.
Podrobné informace týkající se zapalování jsou uvedeny v návodu k obsluze hořáku
a ovladače. Najdete tam také požadavky týkající se jejich používání, údržby a obsluhy.
8.2.1. Doplňování paliva
Udržení plynulosti spalovacího procesu vyžaduje pravidelné doplňování zásobníku paliva. To, jak často je potřeba zásobník doplnit, závisí na intenzitě spalovacího procesu
a musí být prováděno v závislosti na individuálních potřebách na základě zkušeností.
V průměru, by měla být kontrola a doplňování paliva prováděna každé 2 až 3 dny.
Se stejnou frekvencí by měl být vyprazdňován popelový kontejner. Není doporučeno
používání kotle s nízkou hladinou paliva v palivové nádrži.
Provoz kotle s množstvím paliva menším než minimální požadované množství
je zakázán.
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Příliš málo paliva (méně než 50 cm) způsobuje prášení při otevírání víka zásobníku
v době provozu kotle. Pokud v zásobníku dojde palivo, proces spalování bude zastaven
a kotel musí být opětovně roztopen.
Do zásobníku musí být doplňováno suché palivo. Při provozu kotle musí být těsně
uzavřeno víko zásobníku.
Palivo nesmí obsahovat mechanické nečistoty, jako jsou hřebíky, šrouby, kameny, kusy
dřeva, drátu, provázku, sáčku atd.
Je nutné tomu předejít a tím zamezit poruchám a prostojům v provozu. Je nutné vizuálně
kontrolovat stav znečištění a výše uvedené zbytečné a nebezpečné předměty odstranit
z paliva a následně opětovně naplnit zásobník. V opačném případě může docházet
k poruchám, které vedou k častému přetrhávání bezpečnostní pojistky.
Jestliže v době přikládání suchého a prachového paliva do zásobníku je prášení příliš
velké, je nutné lehce orosit palivo (např. uhelný prach, eko - hrášek), nebo v případě
jiných paliv použít uzavřený systém doplňování paliva do zásobníku (např. šnekový dopravník nebo pneumatická doprava), nebo v nutných situacích použít systém adekvátních čidel a signalizaci prašnosti.
Každá prašnost může představovat potenciální, minimální riziko výbuchu.
Díky dodržení výše uvedených doporučení prakticky žádné riziko výbuchu neexistuje.
8.3. Nastavení výkonu
Za účelem řízení výkonu je kotel „Prestige 2” vybaven mikroprocesorovým
regulátorem teploty, který umožňuje v závislosti na potřebách nastavit provoz s
odpovídající výkonností. Regulace výkonnosti se provádí nastavením teploty napájecí
vody. Regulátor automaticky kontroluje provoz kotle a dodává mu správné množství
vzduchu a paliva v závislosti na teplotě vody v kotli.
Regulátor je vybaven čidlem pro kontrolu provozu a nouzového vypnutí kotle.
V nouzových situacích, například pokud teplota vody přesáhne 85 ÷ 90°C, a v případě
rizika vrácení se plamene / žáru do zásobníku paliva, regulátor vypne řídící systém
a zobrazí kód alarmu.
8.4. Základní podmínky pro bezpečné používání
Kotel nevyžaduje stálou obsluhu spočívající v přímé kontrole procesu spalování,
je však vyžadován dozor proškoleným obsluhujícím, který každodenně kontroluje
správnost funkce kotle a činnosti řídicího systému a instalace v souladu s pomínkami
a požadavky obsaženými v DTR.
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Během provozu kotle, by měl uživatel dodržovat následující pokyny:
Není dovoleno otevírat přikládací dvířka a používat je pro neustálé sledování spalování
a čištění hořáku a hořeniště během provozu kotle. Pro chvilkovou, pravidelnou kontrolu
plamene si stoupněte zboku kotle a velice opatrně lehce pootevřete dvířka (na šířku asi
5 cm), a poté je rychle a pečlivě uzavřete. Nesplnění této podmínky může mít za následek popáleniny nebo dokonce požár.
Pečlivé čištění má zásadní vliv na správné fungování a bezporuchovost kotle, na udržení
dobrého tahu, úspornou spotřebu paliva a dlouhou životnost kotle. Čištění není problematické, pokud je prováděno systematicky. Nedostatečné čištění způsobuje:
• obtížně odstranitelné zablokování otvorů vzdušníků v hořáku,
• narušení stabilního procesu spalování,
• výrazné zvýšení spotřeby paliva a snížení účinnosti kotle.
Doporučuje se používat teplotní zabezpečení, protože provoz kotle při nízkých teplotách
způsobuje:
• kondenzaci spalin a zavlhnutí komínu, a tudíž jeho zničení.
• tvorbu kondenzátu (mazavá tekutina), což způsobuje intenzivní korozi kotle.
Spatná kvalita paliva, nízká výhřevnost, vysoký obsah popela a nehořlavých sloučenin
způsobují rychlé znečištění hořáku struskou, popelem a sazemi, což ztěžuje nebo
dokonce znemožňuje hoření.
Vlhkost v kotelně, zejména podlahy, výrazně zkracuje životnost kotle.
8.5. Poruchy v provozu kotle (nedosažení výkonu)
Nedostatky v provozu kotle se projevují především snížením jeho tepelné účinnosti.
Příčinou těchto potíží je nejčastěji:
Špatná kvalita paliva – např. vysoký obsah popela s nízkou teplotou tavitelnosti.
Je nutné změnit palivo na doporučené v souladu s návodem k obsluze hořáku.
Nedostatečný tah komína - zkontrolujte a odstraňte eventuální netěsnosti komína,
kouřovodu, dvířek kotle, víka čisticích otvorů. Očistěte kotel a komín. Ujistěte se, že
velikost otvoru komínového potrubí a jeho výška jsou správné.
Znečištěné konvekční kanály - očistěte kanály kotle.
Nedostatečný přívod vzduchu do místnosti, kde je postaven kotel – je nutné umožnit
proudění vzduchu přes okna nebo ventilační kanál.
Nedostatečný přívod vzduchu k retortovému hořáku - zjistěte příčinu, zkontrolujte stav ventilátoru a polohu clony ventilátoru. Důkladně vyčistěte vzduchovou komoru (odšroubujte
víko čisticího otvoru vzduchové komory podle pokynů z návodu k obsluze hořáku).
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Poškození podavače paliva - zkontrolujte stav mechanického zabezpečení. V případě
narušení pojistky ji nahraďte novou. Najděte a odstraňte příčinu poruchy (např. blokáda
nežádoucími předměty v palivu).
Jednotlivé typy a příčiny problémů v provozu hořáku a způsob jejich odstranění uvádí
návod k obsluze hořáku.
Veškeré vážnější opravy kotle by měly být prováděny firmou, která má adekvátní instalační oprávnění. Naopak opravy a údržbu kotelního zařízení (regulátor, ventilátor)
provádí pouze výrobce tohoto příslušenství.
Nouzové používání – roztápění kotle na roštu
Jestliže proces hoření není možný v automatickém režimu z důvodů nezávislých na
uživateli, např. z nedostatku elektrického proudu, poškození některé části systému atd.
je přípustné krátkodobé používání kotle tradičním způsobem, tj. roztápění na vodním
roštu pod podmínkou záruky stálé kontroly kotle v době nouzového používání.
Vodní rošt umožňuje pouze dočasné spalování uhlí sortimentu ořech nebo kusového
dřeva. Delší používání kotle v nouzovém režimu je zakázáno.
Roztápění na roštu by mělo být omezeno pouze k výše uvedeným případům.
8.6. Rozpalování kotle „Prestige 2” na vodním roštu v případě nouze
Topení na vodním roštu by mělo být prováděno pouze v následujících výjimečných
případech.
V případě, že proces spalování v automatickém cyklu není možný, například
kvůli výpadku napájení, poruše jedné z podskupin atd., je možné spustit kotel tradičním způsobem, tzn. na vodním roštu. V takovém případě:
• vypněte regulátor a odpojte napájecí kabel ze zásuvky,
• otevřete všechna dvířka – popelníková i přikládací, očistěte povrch retortového
hořáku a přikryjte ho krycím plechem (pro tento účel lze použít deflektor)
• na rošt položte papír, malé kousky dřeva a vše zapalte, postupně přikládejte uhlí až
do momentu, kdy vzniknou žhavé uhlíky,
• po rozpálení uhlí zavřete přikládací dvířka a lehce pootevřete popelníková dvířka,
abyste umožnili gravitační průtok vzduchu,
• postupně dosypávejte na rošt uhlí (ořech) nebo kousky dřeva takovým způsobem,
aby se při opětovném otevření přikládacích dvířek nespálené dřevo nebo uhlí nevysypalo z hořeniště, buďte při tom mimořádně opatrní.
• pravidelně přes průzor přikládací dvířka kontrolujte proces spalování a podle potřeby doplňujte palivo otvorem horních kotelních (násypových) dvířek. Před dosypáním paliva prohrabte pohrabáčem vrstvu žhavého uhlí na roštu.
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Po zakončení spalování na roštu, celý rošt a kotel důkladně vyčistěte a připravte ho
k práci v automatickém režimu.
Použití jiných paliv pro spalování na roštu než je doporučeno (uhlí, biomasa)
je zakázáno.
Nouzové používání kotle vyžaduje stálou kontrolu a dozor osoby obsluhující kotel.

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOTLE
Kotel vyžaduje pravidelné čištění a údržbu. Zvláště důležité je pro správnou funkci
a účinnost spalování systematické čištění kotle, zejména kouřových kanálů a kouřovodu. Důkladné čištění kotle musí být prováděno vždy po několika dnech podle potřeby
a v závislosti na stupni znečištění povrchu kotle.
Tloušťka vrstvy znečištění (prach, popel, saze) na vodorovných kanálech by neměla
přesáhnout 5 mm.
Chcete-li odstranit vrstvu znečištění, odstraňte kryt nebo otevřete čisticí dvířka. Z poklopu kotle vyjmout cihlu pomocí háku. Před vyjmutím je nutno počkat určitou dobu,
aby cihla vystydla. Začněte od čištění stěn horního kanálu a pomocí pohrabáče stahujte
směrem dolů znečištění z čím dál tím nižších konvekčních kanálů. Usazenou sazi a
popílek je nutné odstranit z kotle přes čisticí otvory a popelový kontejner. Poté důkladně
vyčistěte hořeniště a popelový kontejner.
Kromě toho je nutné pravidelně čistit ventilátor a regulátor kotle, a tím zabránit hromadění prachu a popela na těchto dílech.
Po skončení topné sezóny nevypouštějte vodu z kotle, ale důkladně vyčistěte hořeniště
a kouřovody. Je nutné provést technickou kontrolu celého kotle a hořáku a v případě
poruchy provést opravu nebo vyměnit poškozené díly za nové (dvířka, kryty, těsnění,
rošt atd.). Při řádném používání kotle může být na konci topné sezóny nutné pouze
odstranit drobné závady. Proveďte kontrolu a údržbu hořáku podle pokynů v návodu
k obsluze.
Typické činnosti spojené s čištěním a údržbou spalovací komory nevyžadují vcházení
do kotle, na kotel nebo do nebezpečných výšek. Během činností spojených s údržbou
a čištěním kotlů je nutné bezpečně stát na podlaze a používat vhodné nástroje (pohrabáč,
hák).
Před zahájením práce, spojené s čištěním a údržbou kotle, vypněte kotel ze zásuvky,
zchlaďte ho a vyvětrejte spalovací komoru.
Doporučuje se prověřit koncentraci oxidu uhelnatého pomocí speciálního měřiče a ujis22

tit se, že koncentrace neohrožuje život a zdraví pracujících osob.
Kouřovod čistěte přes horní čistící otvor a znečištění odhazujte do komínu. Poté veškeré
nečistoty odstraňte spodním čisticím otvorem v komínu. U prodloužených kouřovodů
nebo kouřovodů se specifickou stavbou by měl být k čištění připraven speciální čisticí
otvor.
Při čištění používejte přenosná světla na napětí ne vyšší než 24V.
Pečlivé čištění kotle je důležité pro bezchybný provoz, zajištění dobrého tahu, šetrnou
spotřebu paliva a životnost kotle.
Veškeré servisní činnosti v oblasti seřizování, údržby, oprav, čištění apod. musí být
prováděny s vypnutým a stabilně zajištěným zařízením a vytáhnutou zástrčkou ze
zásuvky.K obsluze je nutno využívat prostředky osobní ochrany – ochranné rukavice,
brýle, pokrývku hlavy atd.

10. PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
• kotel je vyroben z nehořlavých materiálů, které mají adekvátní certifikáty,
• v bezprostřední blízkosti kotle neskladujte palivo ani hořlavé materiály, udržujte
bezpečnou vzdálenost nim.1,5m,
• v případě nutnosti zhotovte oplocení nebo odhrazení z nehořlavých materiálů,
• doporučuje se umístit v kotelně hasicí přístroj, čidlo uhelného plynu a kouře,
• každé 2-3 měsíce by měl kominík pročistit komínové potrubí a odstranit saze, což
vyloučí nebezpečí vznícení.
Je zakázáno používat kotel s otevřenými přikládacími dvířky a čisticími otvory.

11. NOUZOVÉ VYPNUTÍ KOTLE
V případě nouzového stavu, jako např. překročení teploty 100°C, zvýšení tlaku, zjištění
náhlého velkého úniku vody z kotle nebo topného systému, zjištění trhliny v potrubí,
radiátorech nebo jiné armatuře (ventily, šoupátka, čerpadla) nebo jiných ohrožení,
proveďte následující činnosti:
• vypněte regulátor, což způsobí zastavení podavače paliva a odstraní žár z retorty.
• určete příčinu nehody, a po jejím odstranění a zjištění, že kotel a systém jsou
v pořádku, přejděte k vyčištění kotelny a uvedení kotle do provozu.

23

12. VYPNUTÍ KOTLE
Na konci topné sezóny, nebo v jiných případech plánovaného vypnutí kotle, je nutné kotel pečlivě vyčistit, a to především spalovací komoru, popelový kontejner a konvekční
výměník.
Na dobu nečinnosti kotle není dovoleno vypouštět vodu ze systému ústředního topení,
ledaže to vyžadují rekonstrukční nebo montážní práce. Za účelem prodloužení životnosti kotle je doporučeno nechat kotel na dobu vypnutí v otevřené poloze a umožnit
tak volné proudění vzduchu přes jeho vnitřek, čímž se kotel vysuší. Po topné sezóně je
nutné provést údržbu kotle.
Pokud bude kotel používán v souladu s TD a jeho zabezpečení tak se v případě výpadku elektřiny automaticky vypne, a nebude představovat žádnou hrozbu.

13. TECHNICKÉ A PROVOZNÍ ÚDAJE
Základní údaje kotlů ze série „Prestige 2” týkající se technických a provozních
parametrů a rozměrů uvedených na obr. 2 jsou uvedeny v tabulce č. 2.
Povrch vytápěné místnosti se týká budov středně a dobře izolovaných (součinitel tepelné ztráty činí přibližně 90 - 120 W/m2) při jmenovitém výkonu kotle.
Výhřevná plocha místnosti je přibližná a nebere v úvahu specifiku dané budovy nebo
objektu.
Vzhledem k možnosti zavedení změn a použití různých typů hořáků se mohou celkové
rozměry změnit.
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Tabulka č. 2. Technické a provozní údaje kotlů:
"Prestige 2"

17 kW a 25 kW

Nominální tepelný výkon

kW

17

25

Povrch vytápěné místnosti

m2

100÷170

200÷250

Kapacita vody

dm3

65

100

Spotřeba paliva – max.

kg/h

2,8

4,1

Komínový tah

Pa

25

28

Hmotnost (bez podavače)

kg

480

550

Pracovní tlak

MPa

0,1÷0,2

Tepelná účinnost

%

85÷87

Max. pracovní teplota

°C

90

°C

45

Min. teplota vratné vody

10

Min. teplota vody v kotli

°C

Rozměry

A

mm

860

1030

B

mm

450

500

C

mm

1165

1315

25

D

mm

1030

1130

E

mm

540

640

F*

mm

1130

1150

G

mm

375

425

a x b (d)

mm

160

DN

mm

50

0,5*E

DN

12 8 6

9

60

5

6

12

11

axb (d)

4

C

1

D

3
6

7

G

2

10
E

B
A

F

Obr.1. Kotel Prestige 2
1- těleso s tepelnou izolaci, 2- popelníková dvířka, 3- spodní dvířka ohniště, 4- horní dvířka
ohniště, 5-čistící poklop, 6- napájecí konektor, 7- zpětný konektor 8- odkalovač, 9- měřící konektor, 10- konektor STB, 11-konektor termomanometru, 12- podavač paliva, 13- palivová nádrž,
14- ovladač, 15- průzor, 16- komínový vývod, 17- montážní konektor, 18- dodatečný konektor

Pozor!
Konektory se mohou nacházet pod izolací kotle a mohou být kryty záslepkami.

Rys.1. Kocioł GREEN-P (RW)

rzwiczki popielnika, 3- drzwiczki paleniska (paleniskowo-zasypowe „GREEN-PRW”), 4-drzwi
ciec spustowy, 8- króciec pomiarowy, 9-króciec termomanometru,
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14. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
Nesprávné zabezpečení kotle může způsobit vážná poškození a nebezpečí pro uživatele.
Pro vlastní bezpečnost by měl uživatel žádat od instalatéra potvrzení zabezpečení kotle
v otevřeném systému a nebo v uzavřeném systému pod podmínkou vhodné expanzní
nádoby a vhodného pojištovacího ventilu max 1,8 bar.
Výrobce kotle není odpovědný za technický stav a provedení systému ÚT.
Kotle s vodním roštem typu „Prestige 2” jsou vyráběny jako alternativa na zvláštní
žádost zákazníka.
Vzhledem k možnosti použití různých druhů podavačů paliva je nutné konečné
rozměry produktu spolu s podavačem dohodnout s výrobcem.
Vzhledem k neustálému technickému pokroku výrobce průběžně zavádí změny v konstrukci kotle a zdokonaluje jeho provoz. Dodané kotle se mohou lišit drobnými detaily
od těch, které jsou popsané v návodu nebo v nabídce.
Uživatel je povinen si pečlivě přečíst návod k obsluze kotelního zařízení.

15. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Kotel byl vyroben z ekologicky neutrálního materiálu. Po zužití kotle je nutné provést
jeho demontáž a likvidaci. Odstranění jednotlivých dílů kotle nevyžaduje díky jednoduchosti jeho konstrukce žádný zvláštní popis. Opotřebované kovové části je nutné
odevzdat do šrotu. Zbývající části je nutné skladovat v souladu s požadavky v této
oblasti a poté předat k recyklaci do adekvátních sběrných míst.
15.1. Hluk
Vzhledem k specifické povaze podavače je odstranění hluku u samotného zdroje
nemožné. Avšak vzhledem ke krátké a cyklické práci podavače nepředstavuje tento
druh hluku žádnou hrozbu.
V nutných situacích je nutné provést měření hluku v souladu s požadavky a použít
metodu měření podle PN-EN ISO 3746: 1999.
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16. ZBYTKOVÉ RIZIKO
I přesto, že výrobce nese odpovědnost za konstrukci a označení kotle za účelem omezení
nebezpečí při práci s kotlem a během obsluhy a údržby kotle, není možné se některým
nebezpečím vyhnout. Zbytkové riziko vyplývá z nesprávného používání kotle nebo nesprávného chování osoby, která obsluhuje kotel, a proto je nutné se v každé situaci řídit
základními pravidly bezpečnosti a zdravým rozumem.
Při posuzování a popisování zbytkového rizika je kotel považován za zařízení, které
do momentu zahájení výroby bylo navrženo a poté vyrobeno podle současného stavu
techniky v souladu s uznávanou inženýrskou praxí.
Za účelem upoutání pozornosti uživatele kotle bylo zařízení označeno adekvátními
symboly, znaky a poznámkami v TD o vyskytujících se hrozbách a neoprávněném
způsobu použití, které musí uživatel dodržovat.
16.1. Příčiny vzniku zbytkového rizika a způsoby jeho odstranění
Zbytkové riziko se objevuje v případě nesplnění doporučení a pokynů, které jsou uvedeny v technické dokumentaci kotle a jeho vybavení. Největší nebezpečí nastává při
provádění zakázaných činností:
Používání kotle k jiným účelům, než je popsáno v TD.
Osoby, které budou obsluhovat kotel si musí pečlivě přečíst a seznámit se s TD
kotle a také návodem k obsluze podavače, ovladače, ventilátoru a dalších zařízení
z vybavení.
Ovládání kotle osobami nezletilými nebo neseznámenými s TD nebo návodem k obsluze zařízení vybavení a osobami neproškolenými z BOZP.
Je nutné dodržovat veškeré zákazy týkající se provozu, které jsou uvedeny v TD.
Je absolutně zakázáno provozovat kotel (s výkonem nad 50kW) osobám bez platného
povolení, mladistvým, osobám nepřeškoleným a osobám pod vlivem alkoholu nebo
jiných omamných látek.
Ponechání kotle během práce bez dohledu a obsluhy
Provádějte kontrolu spalovacího procesu podle potřeby, alespoň několikrát denně.
Umístěte v kotelně čidlo oxidu uhelnatého a kouře.
Samostatné provádění jakýchkoli změn
• je zakázáno provádět změny v konstrukci kotle, zařízení vybavení a systému
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zabezpečení,
• topný systém a bezpečnostní systém může provádět pouze odborný instalátor,
• jakékoli opravy elektrické instalace a kontrolu funkčnosti nuláků může provádět pouze oprávněný elektrikář.
Nedostatečná opatrnost a rozptýlení během provozu kotle
• je zakázáno vkládat ruce do nebezpečných a zakázaných horkých míst kotle a podavače a také obsluha kotle bez ochranných pomůcek (rukavice, brýle, pokrývka
hlavy),
• je zakázáno provozovat kotel s otevřenými dvířky nebo kryty a montážními
otvory.
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POTVRZENÍ O MONTÁŽI A BEZPEČNOSTI KOTLE

Typ kotle:
Výrobní číslo:
Rok výroby:
INSTALATÉR
Název firmy:
Jméno a příjmení instalatéra:
UŽIVATEL
Jméno a příjmení:
Adresa/telefon:

Já, níže podepsaný, s plnou odpovědností prohlašuji, že výše uvedený kotel byl instalován do správně provedeného systému ÚT, byl zabezpečen v otevřeném systému a
nebo v uzavřeném systému za pomocí expanzní nádoby a pojištovacího ventilu k tomu
vhodnému.
• otevřená expanzní nádoba spožadovaným objemem, která je zabezpečena proti zamrznutí,
• uzavřená expanzní nádoba s požadovaným objemem,
• pojištovací ventil max 1,8 bar,
• zabezpečující potrubí a přepadová a odvzdušňovací trubka s průměrem podle tepelného výkonu kotle (kotlů) bez uzavírací armatury a zúžení.

……………………………………………..
Podpis i razítko instalatéra
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„GREENECO”
Karol Obecny
Ul. Rymarkiewicza 44/4
63-220 Kotlin
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Naším podpisem s plnou odpovědností stvrzujeme, že kotel „Prestige 2” na tuhá
paliva s automatickým podavačem, vodní, nízkoteplotní, vyrobený naší firmou:
Typ:		

.......................

Výkon:		

....................... kW

Výrobní číslo:

.......................

Rok výroby:

.......................

k němuž se vztahuje toto prohlášení, splňuje veškeré požadavky níže vedených směrnic,
právních aktů, předpisů a norem:
Směrnice 2006/42/WE – Strojní zařízení
Směrnice 2006/95/WE – Zařízení nízkého napětí
Směrnice 2004/108/WE – Elektromagnetická kompatibilita
splňuje požadavky článku 3 bod 3:
Směrnice 97/23/WE – Tlaková zařízení
na základě následujících norem:
PN-EN 303-5/2012, PN-91/B-02413, PN-EN ISO 12100

Emisní třída 4
Kotel má označení „CE”

Majitel
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Záruční list


Záruční list kotle k ústřednímu vytápění typu Prestige 2 s výkonem ........... kW
.a číslo..............................., vystavený pro .....................................................................

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 instalován firmou Greeneco nebo námi proškoleným topenářem a splatným
certifikátem na montáž a servis automatických kotlů Greeneco.Pokud je kotel instalován
neproškoleným topenářem záruka na kotlové těleso a elektroniku je ze zákona 24 měsíců.
1.2 Na ostatní díly s výjimkou případů uvedených v bodě 2.4 je poskytovaná záruka v délce
trvání 24 měsíců od zakoupení kotle.
1.3 Na díly kotle vyměněné 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 správnou 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 závady, 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 3 pracovních dní od okamžiku písemného nahlášení. Závady, které nebrání používání zařízení
budou odstraňované v co nejkratší době
– maximálně však do 14 pracovních dní od písemného nahlášení. Ve výjimečných případech např.
nedostupnosti náhradního dílu, se může datum opravy prodloužit do 30 dní.
2.4 Na všechny poruchy nebo přerušení práce způsobené:
- použitím nekvalitního paliva - instalací v rozporu s návodem, platnými zákony a normami
- nesprávným výběrem zařízení
- nesprávným výběrem nebo stavem komína
A též:
- zkorodovanými částmi tělesa kotle nebo výměníků, vzniklými z důvodu používání vlhkého paliva nebo
nízkou teplotou vracející se topné vody nebo nízké teploty spalin.
- poškození kotle z důvodu provozu na příliš nízkých parametrech - poškození kotle z důvodu

neodvodnění komína.
- fyzická poškození způsobená uživatelem se nevztahuje záruka.
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2.5 Uživatel je povinnen 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 provedené svépomocné úpravy a opravy.
- provedení prohlídky kotle
- spuštění kotle
- zregulování parametrů spalování
- z důvodu výpadku el. energie
- z důvodu výměny elektrický pojistek
- z důvodu výměny bezpečnostní závlačky na podavači
- z důvodu problémů při spouštění a provozu z důvodu neodpovídající kvality paliva (výhřevnost,
granulace, tvorba spékanců) z důvodu nemožnosti provedení opravy na základě:
- nedostupnosti odpovídajícího paliva
- nedostatečného tahu 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 (min.45°C), 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 kotle z důvodu:
- nesprávné přepravy stejně i přepravy do kotelny
- nesprávné instalace kotle
- překročení nejvyšší povolené teploty v kotli
- zamrznutí vody v instalaci nebo kotli
- znečištění vody v instalaci nebo v kotli
- dopuštění studené vody do kotle při zahřátém tělese
- hašení kotle vodou - spuštění kotle bez dostatečného množství vody
- korozi ocelových části kotle z důvodu:
-dlouhodobého provozu kotle s návratnou teplotou topné vody pod 45°C
- nedostatečného nebo nesprávného čištění kotle
- instalování kotle ve vlhké kotelně, kotelně bez ventilace, v kotelně s nebezpečím kondenzování
vody na ocelových částech kotle
- nedostatečného komínového tahu
- používání tvrdé vody (více jak 7°dH) v instalaci a usazování kamene v kotli.
2.7 Záruka se nevztahuje na poškození regulátoru, spirály, 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.
2.8 Záruka se nevztahuje na:
- bezpečnostní elektrické pojistky
- bezpečnostní závlačku na motoru podavače
- těsnost litinového hořáku s ocelovou směšovací komorou Ostatní
3.1 Výrobce nenese odpovědnost za nesprávně zvolený výkon kotle.
3.2 Výrobce rozhoduje o způsobu opravy.
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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 pojištovacího
ventilu max 1,8bar
® Výrobce kotle není odpovědný za technický stav ani provedení systému ústředního topení.

„GREENECO”
Karol Obecny
Ul. Rymarkiewicza 44/4
63-220 Kotlin
Polsko

www.greeneco.cz
www.automatickekotle-greeneco.cz

