Technická dokumentácia automatického kotla na tuhé palivá EKO KOMFORT do výkonu 75 kW

NÁVOD K OBSLUHE A INŠTALÁCII KOTLA

JÁN BUDAY BUILDING s. r. o.
Robotnícka 1
017 01 Považská Bystrica
IČO : 36327816
IČ DPH : SK 2021614650

JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., 23.10.2014

tel : +421 948 346 252
email: obchod@janbuday.sk
servis@janbuday.sk
www.janbuday.sk
www.ekokomfort.sk

strana 1 (celkom19)

Technická dokumentácia automatického kotla na tuhé palivá EKO KOMFORT do výkonu 75 kW

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
8
9
10
10.1
11
12
13

Úvod ............................................................................................................................................................................ 3
Rozsah dodávky ........................................................................................................................................................... 3
Použitie kotla, parametre kotla a paliva ................................................................................................................... 4
Použitie kotla ................................................................................................................................................................ 4
zadný pohľad ................................................................................................................................................................ 4
pohľad z predu ............................................................................................................................................................. 4
rozmery kotla ................................................................................................................................................................ 4
technické parametre kotla ............................................................................................................................................ 6
Technické parametre paliva ......................................................................................................................................... 6
Technický popis konštrukcie kotla ........................................................................................................................... 7
Tepelný výmennník ...................................................................................................................................................... 7
Spaľovacia komora....................................................................................................................................................... 7
Popolník ....................................................................................................................................................................... 7
Podávač paliva ............................................................................................................................................................. 7
Prívod spaľovacieho vzduchu ...................................................................................................................................... 7
Zabezpečovacie prvky ............................................................................................................................................... 8
Havárijný termostat ...................................................................................................................................................... 8
Strižná skrutka.............................................................................................................................................................. 8
Čidlo teploty podávača paliva ....................................................................................................................................... 8
Tavná poistka ............................................................................................................................................................... 8
Termostatický ventil WATS (nutné objenať zvlášť) ...................................................................................................... 8
Inštrukcie pre inštaláciu ............................................................................................................................................ 9
Súvisiace normy ........................................................................................................................................................... 9
Umiestnenie kotla vzhľadom k požiarnym predpisom .................................................................................................. 9
Umiestnenie na podlahe z nehorľavého materiálu ....................................................................................................... 9
Bezpečná vzdialenosť od horľavých hmôt. ................................................................................................................... 9
Umiestnenie vzhľadom k manipulačnému priestoru. .................................................................................................... 9
Umiestnenie vzhľadom k elektrickej sieti. ..................................................................................................................... 9
Umiestnenie skladovaného paliva. ............................................................................................................................... 9
Odťah spalín............................................................................................................................................................... 10
Zabránenie nízkoteplotnej korózii. .............................................................................................................................. 10
Inštrukcie pre prevádzku a obsluhu ....................................................................................................................... 11
Zakúrenie v kotli ......................................................................................................................................................... 11
Vyhasnutie kotla ......................................................................................................................................................... 11
Nastavenie regulácie .................................................................................................................................................. 11
Nastavenie podávania paliva ..................................................................................................................................... 11
Čistenie popolníka ...................................................................................................................................................... 12
Podávač paliva ........................................................................................................................................................... 12
Výmena strižnej skrutky ............................................................................................................................................. 12
Vyprázdnenie zásobníka paliva .................................................................................................................................. 12
Priebežná kontrola stavu podávača paliva ................................................................................................................. 12
Čistenie výmenníka kotla ........................................................................................................................................... 12
Výmena deflektora ..................................................................................................................................................... 12
Základné zásady pre prevádzku kotla ........................................................................................................................ 13
Údržba po vykurovacej sezóne ............................................................................................................................... 13
Pravidelné ročné prehliadky (autorizovanou servisnou organizáciou) ........................................................................ 13
Údržba kotla po vykurovacej sezóne (obsluha) .......................................................................................................... 13
Doprava kotla............................................................................................................................................................ 13
Na čo sa hlavne nevzťahuje záruka ........................................................................................................................ 13
Záručné podmienky ................................................................................................................................................. 14
Podmienky pre platnosť záruky .................................................................................................................................. 14
Likvidácia kotla po uplynutí životnosti................................................................................................................... 14
Problémy pri prevádzke kotla.................................................................................................................................. 15
Schémy zapojenia kotla s reguláciou ecoMAX ...................................................................................................... 16

13.1
13.2
13.3
13.4

A schéma zapojenia……………………………………………………………………………..........................16
B schéma zapojenia………………………………………………………………………………………………..17
C schéma zapojenia………………………………………………………………………………………….…….18
Vyhlásenie o zhode………………………………………………………………………………………………...19

JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., 23.10.2014

strana 2 (celkom19)

Technická dokumentácia automatického kotla na tuhé palivá EKO KOMFORT do výkonu 75 kW

1

Úvod

Gratulujeme vám k zakúpeniu automatického kotla na tuhá palivá EKO KOMFORT. Veríme, že jednoduchá obsluha
kotla a nízke prevádzkové náklady splní vaše očakávanie a že nesklameme vašu dôveru.
Pred započatím užívania kotla EKO KOMFORT sa dôkladne zoznámte s týmto návodom. Riaďte sa pokynmi tu
uvedenými, poprípade pokynmi autorizovaného servisu či montážnej firmy.
Nedodržanie uvedených pokynov k obsluhe a údržbe zbavuje výrobcu garančných záväzkov.
Na kotol EKO KOMFORT je vystavené prehlásenie o zhode (CE ).
Čo všetko ste získali nákupom kotla :
ekologickú peovádzku kotla
kotol triedy 3, vysoká účinnosť, nízke emisie (najvyššia trieda podľa EN 303-5)
možnosť použitia rôznych štadardizovaných palív (drevené pelety, čierne uhlie, hnedé uhlie)
jednoduchá obsluha a údržba
nízke prevádzkové náklady
poloautomatická prevádzka (mechanické podávanie paliva zo zásobníka)
možnosť ohrevu zásobníka TUV
možnosť pripojenia izbového termostatu alebo ekvitermickej regulácie

1.1

Rozsah dodávky

kotol
zásobník paliva
šnekový podávač paliva s motoreduktorom
základná regulácia kotla
oceľový kartáč pre čistenie kotla 1 ks
oceľový hák pre operácie v ohnisku horáka 1 ks
tavná poistka s kanistrom 1 ks (kotly 18-75 kW)
POZNÁMKA: kotol je dodávaný v zmontovanom stave
UPOZORNENIE : Neodoslanie riadne vyplneného záručného listu do 14 dní odo dňa inštalácie (maximálne však do 6 mesiacov
odo dňa predaja) má za následok stratu záruky. Adresa pre odoslanie záručného listu je uvedená na čelnej strane tohoto návodu.
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2.1

Použitie kotla, parametre kotla a paliva
Použitie kotla

Kotle EKO - KOMFORT sú určené pre náročného zákazníka, ktorý požaduje ekologickú, ekonomickú a spoľahlivú
prevádzku kotolne s minimálnymi nárokmi na obsluhu kotla.
Kotol do 75 kW :
Rodinné domy, bytové domy a menšie prevádzky
menšie rekreačné zariadenia

2.2

zadný pohľad
1.odťah spalín
2. výstupná kotlová voda
3. vratná kotlová voda
4. kanyster s vodou
5. tavná poistka
6. skrinka regulácie s resetom havárijného kotl. term.
7. motor a prevodovka šnekového dopravníka
8. otvor pre vyprázdňovanie zásobníka
9. ventilátor spaľovacieho vzduchu

2.3

pohľad z predu
1. ovládací panel regulácie
2. dvierka spaľovacej komory
3. dvierka zásobníka paliva
4. odnímací kryt strojovne dopravníka

2.4

rozmery kotla
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kW A

B

18

700

1360 835

C

D

1275 370 1190 100

E

F

G

22

600

1520 665

1275 520 1340 120

25

700

1520 835

1275 520 1340 100

38

860

1360 980

1470 370 1190 120

49

860

1520 980

1470 520 1340 120

75

1000 2010 1110 1820 910 1810 120

rozmery sú uvedené v mm
EKO KOMFORT 75 kW
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2.5

technické parametre kotla

Menovitý výkon kotla

KW 18

22

25

38

49

75

*rozsah výkonu (čierne uhlie)

%

30-100

30- 100

30-100

30-100

30-100

30-100

*rozsah výkonu (hnedé uhlie)

%

30-90

30 – 90

30-90

30-90

30-90

30-90

*rozsah výkonu (drev. pelety)

%

30-85

30 – 85

30-85

30-85

30-85

30-85

Min. účinnosť

%

80

80

80

80

80

80

trieda kotla (podľa EN 303-5)

-

3

3

3

3

3

3

Hmotnosť

kg

380

400

420

450

480

820

67

40

90

89

119

206

objem vody

dm

3

rozmer dymovodu (vonkajší/vnútorný) mm 160/150 160/150 160/150 160/150 160/150 200/190
**komínový ťah

Pa

teplota spalín

0

10-20

C

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

130-260 130-260 130-260 130-260 130-260 130-260

kapacita zásobníka

dm

3

Kapacita popolníka

dm

3

max. pracovný pretlak vody

bar

3

3

3

3

3

2

max. skúšobný pretlak vody

bar

4

4

4

4

4

3

Max. teplota kotlovej vody

0

C

80

80

80

80

80

80

Min. doporučená teplota kotlovej vody

0

C

55

55

55

55

55

55

min. teplota vratnej vody

0

C

50

50

50

50

50

50

pripojenie vykurovacej vody

Js

5/4“

5/4“

5/4“

5/4“

5/4“

5/4“

pripojenie vratnej vody

Js

5/4“

5/4“

5/4“

5/4“

5/4“

5/4“

pripojovacie napätie***

-

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

El. príkon vent. + motor

W

260

260

260

285

285

502

El. krytie

IP

20

20

20

20

20

20

Hladina hluku (maximum)

dB

65

65

65

65

65

65

260

260

260

260

260

550

25

25

25

42

42

49

* rozsah výkonu kotla v závislosti na výhrevnosti paliva (čierne uhlie 27 MJ/kg, hnedé uhlie 18 MJ/kg, drevené pelety
17 MJ/kg)

2.6

Technické parametre paliva

Pre správnu funkciu kotla je nutné používať doporučené palivo (s ohľadom na medzné parametre v tabuľke). Palivo
musí byť suché a bez nežiadúcich prímesí (kameň apod.).
Doporučené palivá : čierne uhlie, hnedé uhlie, drevené pelety

požadované parametre paliva
zrnitosť
v mm
05-25

Taviteľnosť
0
DT C
> 1150

r

Wt
%
< 20

d

A
%
< 15

r

S
%
< 0,7

Vdaf
%
< 35

r

Qi
MJ/kg
< 17

Pri nákupe paliva si vždy vyžiadajte „Osvedčenie o kvalite paliva“ (dodávateľ je povinný tieto informácie poskytnúť)
Na doklade pri nákupe či ponuke paliva musí byť uvedené hlavne :
d
S t - maximálny obsah celkovej síry v bezvodom stave (v %)
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d

A - priemerný obsah popola v bezvodom stave (v %)
r
W t - priemerný obsah celkovej vody v pôvodnom stave (v %)
r
Q i - minimálna výhrevnosť v pôvodnom stave (MJ/kg)
r
S m - deklarácia dodržania zodpovedajúcej hodnoty maximálnej mernej sírnatosti (g/MJ)
2.6.1 Ekvitermická regulácia ecoMAX (štandardná výbava kotla)
teplota kotlovej vody (ekvitermicky)
automatický režim dopĺňania paliva a ventilátora
parametre pre útlmový režim UV a TUV
možnosť prednosti prípravy TUV (riadenie nabíjaícieho čerpadla a cirkulačného čerpadla TUV)
ručný režim dopĺňania paliva a ventilátora
riadenie 4-cestného zmiešavacieho ventilu (až tri vykurovacie okruhy nezávisle)
nastavenie týždenného režimu UV a TUV
istenie proti zamrznutiu budovy
v dodávke sú nasledujúce čidlá (vonkajšie čidlo, vnútorné referenčné čidlo izbovej teploty, teplotné čidlo UV, teplotné
čidlo TUV, teplotné čidlo vratnej kotlovej vody)
Podrobný popis regulácie viď samostatný návod k regulácii ecoMAX.

3
3.1

Technický popis konštrukcie kotla
Tepelný výmennník

Konštrukcia je zváraná z uhlíkovej ocele , elementy s priamym kontaktom so spalinami sú vyrobené z ocele so
zvýšenou odolnosťou (kotlová oceľ ). Trojťahový kruhový výmenník nad komorou ohniska má moderné technické
riešenie zvyšujúce účinnosť a znižujúce emisie škodlivín. Keramický deflektor, ktorý zaisťuje dokonalé spaľovanie, je
umiestnený pod horným krytom výmenníka.
Vertikálny prietok spalín výmenníkom obmedzuje usadzovanie prachu (neznižuje sa účinnosť), čo zväčšuje komfort
obsluhy (nie je nutné často čistiť) . Moderná konštrukcia zaisťuje ľaahký prístup ku komorám . Modul tepelného
výmenníka je opláštený oceľovým plechom . Priestor medzi krytmi a tepelným výmenníkom je vyplnený izolačným
materiálom z minerálneho vlákna bez azbestu.

3.2

Spaľovacia komora

Spaľovacia komora zaisťuje účinné spaľovanie pevnej frakcie i prchavých častí odplynenia uhlia . Uprostred komory
sa nachádza liatinový retortový horák, do ktorého je uhlie privádzané šnekovým podávačom. V hornej vnútornej časti
horáka sa nachádzajú kanály s prívodným vzduchom . Vznikajúci popol je posúvaný ku kraju horáka a potom padá
do zásuvky popolníka. Komora je vyložená keramickým materiálom, ktorý stabilizuje teplotné pomery a zaisťuje
dokonalé spaľovanie škodlivých plynov.
Vzduchotesnosť spaľovacej komory umožňuje kontrolovaný proces spaľovania vrstiev paliva. V prednej časti
spaľovacej komory sa nachádzajú dvierka pre prístup k horáku za účelom zapaľovania uhlia, periodického čistenia
alebo pre optickú kontrolu ohniska.
UPOZORNENIE : Dvierka otvárajte len pri vypnutom ventilátore, regulácia kotla musí byť v režime ručné ovládanie!

3.3

Popolník

Popolník je umiestnený pod horákom v spaľovacej komore. V popolníku sa nachádzajú zásuvky , do ktorých padá
popol. V prednej časti sa nachádzajú dvierka.

3.4

Podávač paliva

Palivo je vedené zo zásobníka paliva do retortového horáka pomocou šnekového dopravníka. Podávanie paliva je
riadené reguláciou v závislosti na nastavení regulácie a energetických požadavkov kotla.
Zásobník spolu so šnekovým dopravníkom tvorí nedielnu súčasť kotla a je dodávaný v pravom alebo ľavom
prevedení. Šnekový dopravník je vybavený strižnou skrutkou, ktorá zabezpečuje dopravník pred poškodením
v prípade zablokovania dopravníka tvrdým materiálom (kameň apod.)

3.5

Prívod spaľovacieho vzduchu

Ventilátor zaisťuje dodávku nutného množstva vzduchu pre proces dokonalého spaľovania v ohnisku. Vzduch je
vháňaný do retortového horáka, jeho množstvo je regulované pomocou klapky na ventilátore.
JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., 23.10.2014
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Pri kotli 75 kW je do priestoru nad horákom vháňaný dodatočný vzduch (sekundárny) pre lepšie spaľovanie, aby boli
dosiahnuté nízke emisné limity.
UPOZORNENIE : Po vypnutí kotla je nutné uzavrieť klapku ventilátora.

4
4.1

Zabezpečovacie prvky
Havárijný termostat
0

Slúži k zaisteniu vykurovacieho systému proti prehiatiu. Je nastavený na teplotu 110 C. Pri vypnutí havárijného
0
termostatu je nutné previesť deblokáciu kotla ručne (je nutné počkať na pokles teploty kotla o 20 C), obehové
čerpadlo je v chode. V prípade opakovaného vypnutia havárijným termostatom je nutné kotol odstaviť z prevádzky a
zistiť príčinu opakovaného prehriatia kotla.

4.2

Strižná skrutka

Zabezpečuje ochranu motoreduktora proti preťaženiu (uviaznutie kameňa v podávači paliva apod). V prípade
uviaznutia prekážky dôjde ku strihnutiu skrutky. Po odstránení prekážky je nutné skrutku nahradiť novou
(typ skrutky: tvrdosť 8.8, priemer 5 mm, dĺžka 50 mm).

4.3

Čidlo teploty podávača paliva
0

Pokiaľ teplota v podávači paliva prekročí 98 C (palivo horí späť smerom k zásobníku), dôjde k odpojeniu ventilátora a
zapne sa na dobu 10 minút podávač paliva pre odsun horúceho paliva z podávača a uhasenie ohniska. Čidlo pracuje
len pokiaľ je kotol pod prúdom. Při základnej regulácii po zopnutí čidla je kotol celkom odstavený z prevádzky a je
nutné ručne reguláciu deblokovať.

4.4

Tavná poistka

Pre prípad prehorenia paliva do zásobníka, je v zásobníku umiestnená tavná poistka, ktorá sa otvorí a zaleje palivo
v zásobníku vodou z kanistra umiestneného na zadnej stene zásobníka. Kotol je tak zabezpečený i pri výpadku
elektrickej energie, inak najprv reaguje čidlo teploty podávača a palivo je vytlačné do popolníka.
Tavná poistka sa svojim pôsobením znehodnotí a preto je nutné ju potom vymeniť za novú.

4.5

Termostatický ventil WATS (nutné objenať zvlášť)

Termostatický ventil je pripojený na vodovodnú sieť, čidlo termostatického ventila je umiestnené v zásobníku paliva.
V prípade prehorenia paliva do zásobníka sa termostatický ventil otvorí a zaleje zásobník paliva vodou. Ventil pracuje
nezávisle na elektrickom prúde.
Termostatický ventil nahrádza funkciu tavnej poistky, a je doporučený v prípade spaľovania peliet, pre zvýšenie
bezpečnosti
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5

Inštrukcie pre inštaláciu

Kotol môžu inštalovať výlučne firmy s platným oprávnením prevádzať jeho inštaláciu a údržbu. Na inštalaciu kotla
musí byť spracovaný projekt podľa platných predpisov.

5.1

Súvisiace normy

Vykurovacia sústava
STN EN 12828 (2003) Vykurovacie systémy v budovách Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov
STN EN 12828 (2003) Vykurovacie systémy v budovách Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov
STN 077401 (1992) Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným pretlakom pary do 8MPa
Platí STN 070240 Teplovodné a nízkotlakové parné kotly. Základné ustanovenia
Komín
STN 734210/Z1 (2001) Zhotovovanie komínov a dymovodov a pripájanie spotrebičov palív
STN 734201/Z1 (2002) Navrhovanie komínov a dymovodov
Požiarne predpisy
STN 730823/Z1 (2004) Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt
Elektrina
STN EN 60335-1 Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné
požiadavky

5.2
5.2.1

Umiestnenie kotla vzhľadom k požiarnym predpisom
Umiestnenie na podlahe z nehorľavého materiálu

Kotol postavte na nehorľavú tepelno izolačnú podložku presahujúcu pôdorys kotla na stranách o 20 mm. Ak je kotol
umiestnený v pivnici, doporučujeme umiestniť kotol na podmurovku minimálne 50 mm vysokú.
5.2.2

Bezpečná vzdialenosť od horľavých hmôt.

Od horľavých hmôt stupňa horľavosti B, C1, a C2,
Od horľavých hmôt stupňa horľavosti C3

Pokiaľ stupeň horľavosti nie je známy

- minimálne 200 mm
- minimálne 400 mm

- minimálne 400 mm

Tabuľka – stupňa horľavosti stavebných hmôt a výrobkov
Stupeň horľavosti
Stavebné hmoty a výrobky zaradené do stupňa horľavosti podľa STN
stavebných hmôt a
výrobkov
A – nehorľavé
Žula, pieskovec, betony, tehly, keramické obkladačky, malty, protipožiarne omietky
…
B – ťažko horľavé
Akumin, izumin, heraklit, lignos, dosky a čadičové plste, dosky zo sklených vlákien
…
C1– ťažko horľavé
Drevo bukové, dubové, dosky hobrex, preglejky, werzalit, umakart, sirkolit …
C2– stredne horľavé
Drevo borovicové, červený smrek, smrekové, drevotrieskové a korkové dosky,
gumové podlahoviny ..
C3– ľahko horľavé
Asfaltová lepenka, drevovláknité dosky, celulózové hmoty, polyuretan, polystyrén
…
5.2.3
Umiestnenie vzhľadom k manipulačnému priestoru.
Základné prostredie AA5 / AB5 podľa STN
Pred kotlom musí byť ponechaný manipulačný priestor min. 1000 mm
Medzi zadnou časťou kotla a stenou minimálne 400 mm
Na strane násypky priestor minimálne 700 mm (1000 mm pri kotli 75 kW)
Na strane bez násypky minimálne 100 mm
Nad kotlom minimálne 450 mm
5.2.4
Umiestnenie vzhľadom k elektrickej sieti.
Vidlica v zásuvke (230V/50Hz) musí byť vždy prístupná
5.2.5
Umiestnenie skladovaného paliva.
Palivo musí byť suché, preto ho doporučujeme skladovať va pivnici alebo pod prístreškom
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Palivo nesmie byť skladované vo vzdialenosti menšej než 400 mm od kotla
Doporučujeme skladovať palivo v inej miestnosti, než je inštalovaný kotol
5.2.6
Odťah spalín.
Za kotlom je nutné inštalovať komínovú klapku, aby bylo možné zoštelovať komínový ťah. Bez možnosti zoštelovania komínového
ťahu nemožno zaručiť dobrú účinnosť kotla a splnenie emisných limitov.
5.2.7

Zabránenie nízkoteplotnej korózii.

Pre zabránenie nízkoteplotnej korózii je nutné zaistiť minimálnu teplotu kotlovej vody podľa tohoto návodu. Možno
použiť termostatický trojcestný ventil, ktorý sa montuje do potrubia spätnej vody ku kotlu, alebo štvorcestný ventil
s elektropohonom.
Pri použití štvorcestného ventilu s elektropohonom doporučujeme použiť ekvitermickú reguláciu A3000D.
UPOZORNENIE : Riešenie so štvorcestným alebo trojcestným ventilom, ktorý nie je ovládaný automaticky (elektropohonom) nie je
považované za dostatočné a následkom je porušenie záručných podmienok a strata záruky.

Do miestnosti, kde bude kotol inštalovaný, musí byť zaistený trvalý prívod vzduchu pre spaľovanie a vetranie.
Spotreba vzduchu záleží na výkone kotla, viď STN.
UPOZORNENIE : Pri napojení kotla na vykurovací systém musí byť v najnižšom bode a čo najbližšie kotlu
umiestnený vypúšťací kohút.
Demontáž kotla pre manipuláciu do kotolne.
- Demontáž zásobníka paliva – odskrutkujte skrutky ktorými je zásobník pripevnený k rúre podávača (pri spätnej
montáži je nutné použiť silikonový tmel na 300 st. C)
- Odpojiť káble motora ventilátora a motora prevodovky
- Demontovať zadnú stenu opláštenia kotla
- Demontovať zbytok opláštenia kotla
- Demontovať celú horákovú jednotku vrátane podávača paliva
- odskrutkovať všetky matice len po vonkajšom obvode na prírube horákovej jednotky
- „odlepiť“ prírubu horákovej jednotky pomocou páčidla (je uložená na silikónovom tmeli 300 st.C)
- vytiahnuť celú horákovú jednotku vrátane podávača paliva z kotla von
- pred spätnou montážou je nutné tesniť silikónovým tmelom 300 st. C
Spätnú montáž prevádzajte v opačnom poradí.
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6
6.1

Inštrukcie pre prevádzku a obsluhu
Zakúrenie v kotli

V kotli je možné zakúriť výlučne po overení tesnosti spojov a zistení, či je vykurovací systém a kotol naplnený vodou.
Nikdy nedopĺňajte studenú vodu do rozohriateho kotla! Zakúrenie v kotli je treba urobiť nasledujúcim spôsobom:
Skontrolovať či je zásobník paliva naplnený správnym palivom
Skontrolovať či je kanister na zásobníku (pre havárijné uhasenie) paliva naplnený vodou
Skontrolovať či je termostatický ventil správne pripojený na vodovodný rozvod (pokiaľ je kotol ventilom vybavený)
Skontrolovať či je komínová klapka otvorená.
Zapnúť kotol do ručného režimu
Ručne zapnúť podávač paliva 5-8 min. (naplňte retortový horák po okraj do vodorovnej hladiny nie kopec)
Vložiť do spaľovacej komory triesky dreva alebo podpaľovač grilu a zapáliť
Ručne zapnúť ventilátor spaľovacieho vzduchu, po rozhorení dreva ručne pridať primerané množstvo paliva
Po rozpálení paliva prejsť do automatického režimu

6.2

Vyhasnutie kotla

Prepnite reguláciu do ručního režimu
Zapnite šnekový podávač 5-10 min, aby všetka žeravina bola vytlačená do popolníka. Za dodržania veľkej opatrnosti môžete
vytlačovanú žeravinu zhŕňať z retorty do popolníka pomocou kutáča (používajte vhodné rukavice).
Vyčistiť popolník, do žiaru odolnej nádoby s víkom.
Vypnúť kotol na hlavnom vypínači regulácie.
Po niekoľkých desiatkach minút skontrolujte či nedošlo k opätovnému vznieteniu zbytku paliva v horáku.
Pokiaľ bude odstávka kotla dlhodobejšia, tak je nutné odstrániť všetko palivo zo zásobníka, šnekového dopravníka a retortového
horáka. Všetky kotlové dvierka i víko zásobníka paliva musia byť uzavreté.
DOPORUČENÍE :
Najlepší spôsob ako s istotou vyhasnúť kotol, je nechať vyhoreť všetko palivo zo zásobníka !

6.3

Nastavenie regulácie

Detaily programovania základnej alebo ekvitermickej regulácie sú v uvedené v samostatnom návode na obsluhu.

6.4

Nastavenie podávania paliva

V tabuľkách sú orientačné časy pre podávanie paliva. V prípade inej výhrevnosti paliva alebo inej sypnej hmotnosti
paliva je nutné časy upraviť.
P= posun paliva v sekundách, S=STOP v sekundách
Čierne uhlie (25 MJ/kg, sypná hmotnosť 785 kg/m3, účinnosť 82%)
druh kotla
100%výkonu
75% výkonu
50% výkonu
30%
P
S kg/h
P S kg/h P
S kg/h P
18
kW 14 76 3,16
10 80 2,37 7
83 1,58 4
25
kW 19 71 4,39
14 76 3,29 10 80 2,19 6
38
kW 15 75 6,67
11 79 5,00 7
83 3,33 4
49
kW 19 71 8,60
14 76 6,45 9
81 4,30 6
75
kW 23 67 13,16 17 73 9,87 11 79 6,58 7

výkonu
S kg/h
86 0,95
84 1,32
86 2,00
84 2,58
83 3,95

výkon šneku
kg/min liter/min
0,34 0,434
0,34 0,434
0,68 0,868
0,68 0,868
0,86 1,099

Hnedé uhlie (18 MJ/kg, sypná hmotnosť 720 kg/m3, účinnosť 82%)
druh kotla
100%Výkonu
75% výkonu
50% výkonu
30%
P
S kg/h
P S kg/h
P
S kg/h P
18
kW 21 69 4,39
16 74 3,29
11 79 2,19 6
25
kW 29 61 6,09
22 68 4,57
15 75 3,05 9
38
kW 22 68 9,26
17 73 6,95
11 79 4,63 7
49
kW 29 61 11,94 22 68 8,96
14 76 5,97 9
75
kW 35 55 18,28 26 64 13,71 17 73 9,14 10

výkonu
S kg/h
84 1,32
81 1,83
83 2,78
81 3,58
80 5,48

výkon šneku
kg/min liter/min
0,31 0,434
0,31 0,434
0,62 0,868
0,62 0,868
0,79 1,099
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Drevené pelety (17 MJ/kg, sypná hmotnosť 620 kg/m3, účinnosť 82 %)
druh kotla
100%výkonu
75% výkonu
50% výkonu
30%
P
S kg/h
P S kg/h
P
S kg/h P
18
kW 26 64 4,64
19 71 3,48
13 77 2,32 8
25
kW 36 54 6,45
27 63 4,84
18 72 3,23 11
38
kW 27 63 9,81
21 69 7,35
14 76 4,90 8
49
kW 35 55 12,64 26 64 9,48
18 72 6,32 11
75
kW 43 47 19,35 32 58 14,51 21 69 9,68 13

6.5

výkonu
S kg/h
82 1,39
79 1,94
82 2,94
79 3,79
77 5,81

výkon šneku
kg/min liter/min
0,27 0,434
0,27 0,434
0,54 0,868
0,54 0,868
0,68 1,099

Čistenie popolníka

Veľkosť popolníka je prispôsobená objemu zásobníka paliva, takže spálením paliva v násypke dôjde k naplneniu
popolníka (pokiaľ parameter paliva obsah popola je vyšší než 5% dôjde k naplneniu popolníka skôr). Po zaplnení
zásuvky popolom je treba vysypať jej obsah . Pokiaľ popol spadne mimo zásuvku popolníka je nutné ho tiež vybrať
pred opätovným vrátením zásuvky popolníka.

6.6
6.6.1

Podávač paliva
Výmena strižnej skrutky

Pokiaľ dôjde k uviaznutiu tuhého materiálu v mechanizme podávača paliva a následkom toho k prestrihnutiu poistnej
strižnej skrutky, je nutné ju vymeniť. Táto oprava nespadá do záručných opráv. Obsluha môže vymeniť strižnú skrutku
sama alebo povolať autorizovaný servis.
Výmena strižnej skrutky : odpojiť kotol vrátane podávača paliva od prúdu, odskrutkovať víko motoreduktora, vymeniť
strižnú skrutku, nasadiť kryt, zapnúť el.prúd.
6.6.2

Vyprázdnenie zásobníka paliva

Pre vyprázdňovanie zásobníka paliva (odstavenie kotla na dlhšiu dobu, uviaznutie paliva v podávači apod.) slúži
obdĺžníkový otvor v dolnej časti čela zásobníka. Po odskrutkovaní krytu otvoru dôjde k samovoľnému vysypaniu paliva
na podlahu. Pri tejto operácii mechanicky chráňte prípadné vzduchové vedenie a elektrické vedenie kotla.
0
Kryt otvoru je utesnený silikónovým tmelom s odolnosťou 300 C, pred spätným usadením krytu starý tmel odstráňte a
naneste novú vrstvu.
6.6.3
Priebežná kontrola stavu podávača paliva
Stav tesnenia motoreduktora – výtoky oleja alebo mazív sú neprípustné, je nutné tesnenie vymeniť
Úroveň hluku – vzrast hlučnosti indikuje poškodenie ložísk motora, reduktora alebo šnekovej prevodovky. Je nutné opraviť.
Rovnomernosť chodu – nerovnomerný chod môže spôsobiť motoreduktor alebo šnekový dopravník.
Stav skrutkových spojov – dotiahnuť uvolnené skrutkové spoje
Stav povrchu – odstraňovať nečistotu a prach z povrchu zariadenia, hlavne z motora kde hrozí prehriatie

6.7

Čistenie výmenníka kotla

Obsluha musí previesť kontrolu čistoty výmenníka aspoň 1 x ročne. Pokiaľ je zanesený je nutné ho vyčistiť, protože
zanesením výmenníka dochádza k výraznému zníženiu účinnosti kotla. Čistenie výmenníka možno robiť len pri
vyhasnutom kotli. Pri použití paliva s obsahom 5% popola je dostačujúce urobiť čistenie výmenníka jedenkrát ročne.
Pre vyčistenie výmenníka je nutné odskrutkovať horné víko výmenníka (v hornej časti kotla) . Pri spätnej montáži krytu
skontrolujte či je tesný, v prípade netesností vymeňte těsniacu šnúru.

6.8

Výmena deflektora

Deflektor sa svojim pôsobením opotrebováva (nevzťahuje sa naň záručná doba). Pokiaľ je opotrebovaný je nutné ho
vymeniť za nový. Deflektor je umiestnený pod horným víkom výmenníka a je nutné pri jeho výmene odskrutkovať (viď
čistenie výmenníka kotla).

6.9

Základné zásady pre prevádzku kotla

Pred uvedením kotla do chodu musí byť kotol napustený vodou.
Všetky dvierka pri prevádzke kotla musia byť riadne uzavreté. Otvorené dvierka zásobníka paliva spôsobujú prehorievanie paliva
smerom k zásobníku paliva. Dvierka musia tesne doliehať, inak je nutné zoštelovať závesy a zámok, alebo vymeniť testnenie.
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Dvierka spaľovacej komoty otvárajte len pri vypnutom ventilátore, regulácia kotla musí byť prepnutá do režimu ručného ovládania
(inak môže byť ventilátor neočakávane zapnutý automaticky)!
V okolí kotla udržujte poriadok, neskladujte v blízkosti kotla horľavé materiály.
Nikdy nedopĺňajte studenú vodu do vykurovacieho systému pokiaľ je kotol rozpálený a v prevádzke. Hrozí zničenie kotla.
Nikdy sa nesnažte uhasiť oheň v kotli pomocou vody, hrozí poškodenie kotla, nebezpečie obarenia a vzniku jedovatých plynov.
Teplota a tlak vody v kotli nesmie prekročiť maximálnu hranicu určenú týmto návodom.
Pri nedodržaní doporučenej minimálnej teploty kotlovej vody môže dôjsť k roseniu výmenníka kotla a jeho následnej korózii
Po odstavení kotla na dlhšiu dobu musí byť zásobník paliva, šnekový dopravník a spaľovací priestor bez uhlia, inak pri štarte po
dlhšej dobe dôjde ke strihnutiu strižnej skrutky.
Po odstavení kotla na dlhšiu dobu musia byť kotol spaľovacia komora a výmenník čisté, inak dochádza k absorbovaniu vzdušnej
vlhkosti a korózii, životnosť kotla sa skracuje.
Kotol môže obsluhovať len osoba staršia jako 18 rokov, ktorá je oboznámená s návodom pre obsluhu.
Kotol musí byť prevádzkovaný v štandardnom prostredí a hlavne suchom prostredí.
Pre zapálenie kotla používajte drevo alebo prostriedky typu PEPO, nikdy nepoužívajte benzín, riedidlo apod.
Pri manipulácii s kotlom vždy používajte vhodné rukavice, prípadne iné osobné ochranné pomôcky.
UPOZORNENIE : Kotol je prispôsobený pre dlhodobú prevádzku, jeho časté vyhasínanie a opätovné zapaľovanie skracuje jeho
životnosť.

7
7.1

Údržba po vykurovacej sezóne
Pravidelné ročné prehliadky (autorizovanou servisnou organizáciou)

Každoročne je nutné previesť servisnú prehliadku, táto prehliadka je podmienkou pre platnosť záruky. Pokiaľ nebude
prevedená každoročná prehliadka, tak nárok za záruku zaniká. Pri príjazde servisného technika musí byť kotol
vyhasnutý a musí byť vysypaný popolník.
Úkony pravidelnej ročnej prehliadky
Optická kontrola stavu kotla, spalinových ciest, podávača paliva
Kontrola stavu deflektora a retortového horáka
Kontrola čistoty výmenníka a spalinových komôr
Kontrola žiaruvzdorných tesnení
Kontrola tesnosti prívodu vzduchu od ventilátora do retorty

7.2

Údržba kotla po vykurovacej sezóne (obsluha)

Obsluha kotla musí previesť následujúce úkony
Starostlivo vyčistiť výmenník a spalinovú komoru vrátane úsad v dymovodoch kotla
Pokiaľ kotol nie je používaný v letných mesiacoch, tak je treba odstrániť palivo zo zásobníka, šnekového dopravíka a retorty
horáka.

POZOR : Výrobca nedoporučuje vypúšťať vodu z kotla a vykurovacieho systému z dôvodu skrátenia životnosti kotla.

8

Doprava kotla

Kotol sa preváža vo zvislej polohe spôsobom zamedzujúcim mechanickému poškodeniu a prasknutiu spojov. Kotol
musí byť zabezpečený proti škodlivému pôsobeniu atmosferických vplyvov (auto kryté plachtou apod.)
Kotol musí byť uskladnený pod strechou na suchom mieste zabezpečenom proti pôsobeniu atmosferických vplyvov.

9

Na čo sa hlavne nevzťahuje záruka

Výmenu tesnenia (tesnenie dvierok apod.)
Výmenu vnútorného keramického obloženia v kotli
Výmenu deflektora
Výmenu strižnej skrutky
Poškodenie kotla dopustením studenej vody do rozohriateho kotla
Poškodenie kotla v súvislosti so špatnou inštaláciou, špatným prevádzkovaním a nevhodným umiestnením kotla.
Závady a poškodenie kotla vzniknuté nedodržaním pokynov uvedných v tomto návode.
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10 Záručné podmienky
Záruka 24 mesiacov na kotol od dátumu uvedenia do prevádzky autorizovanou servisnou organizáciou, avšak maximálne 30
mesiacov od dátumu predaja
Záruka 60 mesiacov na oceľový výmenník kotla, avšak maximálne 66 mesiacov od dátumu predaja

10.1 Podmienky pre platnosť záruky
0

Podmienkou pre platnosť záruky je dodržanie minimálnej teploty vratnej kotlovej vody 60 C, preto je nutné pri každom kotli
inštalovať na potrubie vratnej vody 3-cestný termostatický ventil a obehové čerpadlo.
Inštaláciu kotla musí previesť firma, ktorá má na túto činnosť všetky oprávnenia.
Spustenie kotla do prevádzky a zaškolenie obsluhy kotla (včítane obsluhy regulácie) musí previesť autorizovaná servisná
spoločnosť a musí riadne vyplniť záručný list (bez vyplneného záručného listu záruka nebude poskytnutá)
Spustenie kotla do prevádzky hradí zákazník priamo autorizovanému servisu.
Zákazník je povinný si objenať každý rok prehliadku kotla autorizovaným servisom, a to po celú dobu záruky. Pokiaľ nebudú tieto
prehliadky urobené, stráca nárok na záruku kotla. Pravidelné každoročné prehliadky autorizovaným servisom hradí zákazník
priamo autorizovanému servisu. Prevedená prehiadka musí byť zapísaná do záručného listu.
Nedodržanie tohoto návodu pri obsluhe a prevádzke kotla má za následok stratu záruky.¨
Pri záručnej oprave je povinnosťou majiteľa kotla predložiť servisnej organizácii originál záručného listu s vyplnenými ročnými
prehliadkami a je povinný predať servisnej organizácii kópiu záručního listu. Pokiaľ v záručnom liste nebudú zaznamenané
pravidelné ročné prehliadky, tak sa nejedná o záručnú opravu a majiteľ kotla hradí náklady na opravu v plnej výške.
Akýkoľvek zásah do konštrukcie kotla, elektroinštalácie alebo regulácie má za následok stratu záruky.

11 Likvidácia kotla po uplynutí životnosti
Kotol je vyrobený prevažne z oceľových materiálov a neobsahuje žiadne nebezpečné chemické látky, preto k jeho likvidácii využite
zberné dvory alebo firmy zaoberajúce sa výkupom druhotných surovín.

JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., 23.10.2014

strana 14 (celkom19)

Technická dokumentácia automatického kotla na tuhé palivá EKO KOMFORT do výkonu 75 kW

12 Problémy pri prevádzke kotla
Porucha
Hlučný ventilátor

Hlučný motoreduktor

Do zásobníka paliva vniká voda
(do 50kW)
Nedá sa dosiahnuť menovitý výkon
kotla

Teplota spalín je vyššia než
uvedená v tomto návode

V kotolni alebo zásobníku paliva je
dym.

Možné riešenie
Vymeniť celý ventilátor – servisná
firma
- ventilátor je zanesený prachom
Vyfúkať nečistoty stlačeným
vzduchom.
- nedostatok oleja v prevodovke
Skontrolovať a doliať olej podľa
návodu
- opotrebované ložiská v motore
Vymeniť ložiská – servisná firma
- opotrebovaný šnek
Vymeniť šnek – servisná firma
- uviaznutá nečistota v šneku
Vyčistiť
- netesná parafinová zátka
Výmena parafinovej zátky za novú –
servisná firma
- palivo prehorelo do zásobníka
Vymeniť parafínovú zátku za novú –
paliva
servisná firma
- použité palivo s inými parametrami Vymeniť palivo.
(nízka výhrevnosť, vysoká vlhkosť
..)
- kotol horí krátky čas
Nechajte kotol dôkladne rozhorieť.
- nastavené malé dávky paliva
Zvýšte postupne dávky paliva.
- zanesený výmenník kotla
Vyčistiť výmenník priloženým
kartáčom. Čistiť pri vyhasnutom
kotli.
- nastavené vysoké dávkovanie
Postupne znížiť dávky paliva.
paliva
- silný komínový ťah
Inštalovať regulátor komínového
ťahu (len odborná firma)
- nie je inštalovaný deflektor
Inštalovať deflektor.
- slabý komínový ťah
Upraviť komín. Odborná firma.
Príčina
- opotrebované ložisko ventilátora

- špatne uzavreté dvierka

Kotol sa zanáša sadzami.

- poškodené tesnenie dvierok
- prázdny zásobník paliva
- malé množstvo vzduchu
- nastavené vysoké dávkovanie
- poškodený ventilátor

JÁN BUDAY BUILDING s. r. o., 23.10.2014

Skontrolovať a uzavrieť všetky
dvierka.
Vymeniť tesnenie. Servisná firma.
Doplňte palivo.
Zoštelovať ventilátor na vyššie
hodnoty (otvoriť klapku ventilátora)
Postupne znížiť dávkovanie paliva
Vymeniť ventilátor. Servisná firma
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13 Schémy zapojenia kotla s reguláciou ecoMAX
13.1 - - A - - schéma zapojenia
LEGENDA :
1.1 kotol
1.2 bojler (nie je súčasťou dodávky)
2.1 čerpadlo primárneho okruhu (nie je súčasťou dodávky)
2.2 čerpadlo TÚV (nie je súčasťou dodávky)
3.1 čidlo teploty TÚV v bojleri
3.2 čidlo teploty vratnej vody
4.1 trojcestný termostatický ventil (nie je súčasťou dodávky)
4.2 guľový kohút (nie je súčasťou dodávky)
5.1 izbový termostat (nie je súčasťou dodávky)
Uvedená schéma nenahrádza riadne projektové riešenie kotolne!
Čidlo teploty vratnej vody musí byť vždy pripojené !
Termostatický ventil musí regulovať teplotu vratnej vody
v rozsahu 45 až 50 º C.
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13.2 - - B - - schéma zapojenia
LEGENDA: 1.1 kotol
1.2 bojler (nie je súčasťou dodávky)
2.1 čerpadlo primárneho okruhu (nie je súčasťou dodávky)
2.2 čerpadlo TÚV (nie je súčasťou dodávky)
2.3 čerpadlo vykurovacieho okruhu (nie je súčasťou dodávky)
3.1 čidlo teploty TÚV v bojleri
3.2 čidlo teploty vratnej vody
3.3 čidlo teploty vykurovacieho okruhu
3.4 čidlo vonkajšej teploty
4.1 štvorcestný ventil s elektropohonom (nie je súčasťou dodávky)
5.1 izbový termostat (nie je súčasťou dodávky)
Uvedená schéma nenahrádza riadne projektové riešenie kotolne!
Ovládanie štvorcestného ventilu je pomocou 230 V !
Čidlo teploty vratnej vody musí byť vždy pripojené !
Štvorcestný ventil s elektrophonom musí regulovať teplotu
vratnej vody v rozsahu 45 až 50 º C
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13.3

- - C - - schéma zapojena

LEGENDA :
1.1 kotol
1.2 bojler (nie je súčasťou dodávky)
2.1 čerpadlo primárneho okruhu (nie je súčasťou dodávky)
2.2 čerpadlo TÚV (nie je súčasťou dodávky)
2.3 čerpadlo vykurovacieho okruhu (nie je súčasťou dodávky)
3.1 čidlo teploty TUV v bojleri
3.2 čidlo teploty vratnej vody
3.3 čidlo teploty vykurovacieho okruhu
3.4 čidlo vonkajšej teploty
4.1 trojcestný termostatický ventil (nie je súčasťou dodávky)
VARIANT – trojcestný ventil s elektropohonom a vlastným
riadením (nie je súčasťou dodávky)
4.2 guľový kohút (nie je súčasťou dodávky)
5.1 izbový termostat (nie je súčasťou dodávky)
6.1 anuloid (nie je súčasťou dodávky)
Uvedená schéma nenahrádza riadne projektové riešenie kotolne!
Čidlo teploty vratnej vody musí byť vždy pripojené !
Pre riadenie vykurovacích okruhov v zelenom poli je potrebné
dokúpiť modul M a teplotné čidlo v y k u r o v a c i e ho okruhu
2 ks , v základnom vybavení regulácie vie riadiť len jeden
vykurovací okruh !
Termostatický ventil a lebo š t v o r cestný ventil s elektropohonom
musí regulovať teplotu vratnej vody v rozsahu 45 až 50 º C.
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13.4

Vyhlásenie o zhode
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