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Vážený majiteli kotle!

Pøipomínáme, že podmínkou správného a bezpeèného fungování kotlù typu 
AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ je podrobné seznámení se s návodem k obsluze, ve 
kterém jsou obsaženy informace týkající se konstrukce kotlù, montáže a zpùsobu 
jejich užívání. 

Pøed zapoèetím montážních prací a užívání kotle je nutné:
- Seznámit se podrobnì s tímto návodem k obsluze,
- Zkontrolovat, zda je zásilka kompletní,
- Srovnat data z identifikaèního štítku zaøízení s daty na záruèním listu
- Zkontrolovat, zda nebylo zaøízení pøi dopravì poškozeno,
- Pøed zprovoznìním ovìøit, zda je zapojení do sítì ústøedního topení (ú.t.) 

a komínového kanálu provedeno podle doporuèení. 
Za provozu zaøízení je nutné dodržovat základní zásady užívání kotlù:
- Neotevírat dvíøka pøi práci kotle,
- Víko zásobníku paliva musí být pøi práci kotle tìsnì uzavøeno,
- Nesmí dojít k úplnému vyprázdnìní zásobníku.  

Dìkujeme za pochopení.
S úctou. PW DEFRO 

Pro zajištìní Vaši bezpeènosti a komfortního užívání kotle prosíme o seznámení se s 
tímto návodem k obsluze a odeslání kopie správnì vyplnìného záruèního listu na adresu:

Odeslání záruèního listu nám dovolí Vaši registraci v naši databázi uživatelù kotlù 
AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ a zajistit Vám tak rychlou a solidní servisní obsluhu. 

NEODEŠLETE-LI KOPII ZÁRUÈNÍHO LISTU A OSVÌDÈENÍ O KVALITÌ A KOMPLETNOSTI 
DODÁVKY, NEBO NEBUDE-LI VYPLNÌN ZÁRUÈNÍ LIST SPRÁVNÌ, ZTRÁCÍTE AUTOMATICKY 
VEŠKERÉ ZÁRUÈNÍ NÁROKY. LHÙTA PRO ODESLÁNÍ DOKUMENTÙ JE MAXIMÁLNÌ DVA TÝDNY 
OD DATA MONTÁŽE ZAØÍZENÍ, AVŠAK NE DÉLE NEŽ ŠEST MÌSÍCÙ OD DATA KOUPÌ.
ZTRÁTA ZÁRUÈNÍCH NÁROKÙ JE SPOJENA S ÚHRADOU VŠECH NÁKLADÙ NA OPRAVU A 
DOJEZDU SERVISNÍHO TÝMU. 

PW DEFRO -serwis
Ruda Strawczyñska 103a
26-067 Strawczyn

fax 041 303 91 31

serwis@defro.pl

Varování pøed úrazy 
elektrickým proudem

Výstražné znaèky a jejich význam:

informaèní 
znaèka

výstražná znaèka Varování pøed 
ohrožením 

zdraví èi života
Piktogramy umístìné na kotli a jejich význam:

Pøed uvedením 
zaøízení do provozu 
proètìte návod 
k obsluze.

Pozor! 
Horký povrch!  
Hrozí popálení!

Je zakázáno stát pøímo
pøed kotlem pøi 
otvírání dvíøek.  
Hrozí popálení!

.Veškerá elektrická 
zapojení a instalace 
musí být provedeny 
kvalifikovaným 
specialistou s patøièným 
oprávnìním 
/SEP do 1kV/.

Vytáhnìte vedení ze 
zásuvky pøed zaèátkem 
údržbových èi servisních 
prací.

Nezapínejte zaøízení, 
došlo-li k poškození 
pøívodního kabelu èi 
zásuvky.

Nevkládejte ruce do 
pracovního prostoru 
spirálovitého 
plnicího zaøízení za 
provozu kotle Hrozí 
trvalé poranìní.

Pøi provozu zaøízení musí 
být víko zásobníku 
paliva tìsnì uzavøeno.  
Hrozí zpìtný ráz 
plamene a vznik požáru.

Je zakázáno sundávání 
krytù regulátoru nebo 
ventilátoru a jakékoli 
zasahování èí 
upravování elektrických 
èástí kotle.
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. 1. POPIS KONSTRUKCE KOTLE

Kotle typu AGRO UNI se ve spojení s automatickým 
podavaèem paliva a kontrolovaným procesem spalování uhlí 
sortimentu hrášek naprosto odlišují, když se jedná a 
alternativu pro plynové a olejové kotle, s ohledem na nízké 
provozní náklady. 
Podle klasifikace je tento kotel ohøívaèem vody max. do 
teploty 90°C. Je urèen k výhøevným cílùm v gravitaèních 
systémech nebo systémech s obìhovými èerpadly.
Kotel typu AGRO UNI-NO mùže být nainstalován v 
otevøeném systému, kde mùže být pøetlak kapaliny 2,0 baru. 
V tomto pøípadì musí být kotel nainstalován a zabezpeèen v 
otevøeném systému podle normy PN-B-02413:1991.
Kotel typu AGRO UNI-NZ mùže být nainstalován v uzavøeném 
systému pod podmínkou použití zabezpeèujícího systému v 
podobì bezpeènostní armatury a neselhávajícího zaøízení k 
odvádìní nadmìrného tepelného výkonu kotle v podobì 
vestavìné chladící hadovité trubice zapojené do vodovodní 
sítì s termostatickým ventilem. V tomto pøípadì musí 
instalace kotle a použitých zaøízení splòovat požadavky 
norem PN-EN-12828 a PN-EN 303-5.
Kotel má vodní pláš� vyrobený z atestovaných kotlových 
plechù (P265GH) o tlouš�ce 6-8 mm. Konstrukce kotle je 
založena na tøítažné konstrukci kouøového kanálu. Vodní 
pláš� kotle tvoøí rovnobìžnost stìn zpevnìných vzpìrami a je 
rozdìlen vodními pøepážkami. Rovnìž horní èást ohništì je 
uzavøena vodním pláštìm.
Palivo je do spalovacího procesu pøivádìno automaticky ze 
zásobníku pomocí spirálového podavaèe.  V litinové komoøe 
probíhají veškeré procesy vedoucí ke spálení pøivedeného 
paliva za úèasti vzduchu dodávaného návìvným 
ventilátorem. 
Popel vznikající v koncové fázi spalování se pøesouvá na hrany 
spalovací komory, po èemž propadává do komory popelníku. 
Spaliny jsou do komína odvádìny sopouchem situovaným v 
zadní èásti kotle. Dvíøka k pøidávání paliva, èištìní a dvíøek a k 
popelníku umožòují jednoduchý pøístup k hoøáku s cílem 
rozpálení kotle a jeho èištìní.
Prostor mezi výmìníkem kotle a jeho vestavbou je vyplnìn 
izolaèním materiálem v podobì minerální vlny. Úèinné 
topeništì kotle dovoluje spalování takového množství paliva, 
jaké je nezbytné pro udržení teploty zadané uživatelem na 
elektronickém teplotním regulátoru.
Regulátor mìøí teplotu vodního pláštì a podle namìøených 
hodnot øídí práci podavaèe paliva a návìvného ventilátoru.  
Zároveò regulátor øídí i práci obìhového èerpadla ústøedního 
topení (je-li systém ústøedního topení tímto èerpadlem 
vybaven). Mimoto je kotel vybaven bimetalickým 
termometrem s kapilárou sloužící k náhradnímu odeètu 
teploty vody odcházející z kotle. Vestavìný regulátor s 
mikroprocesorem na kotli umožòuje naprogramování a 
udržení na vymezenou dobu úroveò teploty odcházejí vody z 
kotle a optimalizaci procesu spalování nezávisle na zatížení 
kotle. Regulátor je vybaven kontrolním teplotním èidlem a 
teplotním bezpeènostním omezovaèem, který zpùsobuje 
zastavení elektrického napájení ventilátoru a motoreduktoru 
podavaèe v pøípadì nárùstu teploty vody v kotli nad 95°C. 
Kromì toho je kotel vybaven bimetalickým termometrem s 
kapilárou sloužící k náhradnímu odeètu teploty vody 
vycházející z kotle.
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Kotel AGRO UNI je vybaven vodním roštem, který 
umožòuje spuštìní kotle v pøípadì nedostatku elektrické 
energie nebo poruchy podavaèe.

V pøípadì topení na horním vodním roštu je potøeba 
poèítat s menším výkonem kotle (kol. 30% s ohledem na typ 
paliva) vyplývající z omezených gabaritù paliva.

PODROBNÝ POPIS KONSTRUKCE, PRÁCE A POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO 
REGULÁTORU A VENTILÁTORU SE NACHÁZÍ V PØIPOJENÝCH 
DOKUMENTECH K TOMUTO NÁVODU K OBSLUZE. JE POTØEBA 
DODRŽOVAT DOPORUÈENÍ OBSLUHY REGULÁTORU A VENTILÁTORU.

KOTEL TYPU AGRO UNI-NO / AGRO UNI-NZ SLOUŽÍ JAKO ZDROJ TEPLA VE 
VÝHØEVNÝCH SYSTÉMECH, KDE TEPLOTA VODY NEPØEKRAÈUJE 
90°C.KOTEL MÙŽE BÝT NAMONTOVÁN A ZABEZPEÈEN V OTEVØENÉM 
SYSTÉMU PODLE NORMY PN-B-02413:1991 - OHØEV A ZATEPLOVÁNÍ, ALE 
MÙŽE BÝT TAKÉ NAMONTOVÁN A ZABEZPEÈEN V UZAVØENÉM SYSTÉMU 
PODLE PN-EN12828:2006 - VÝHØEVNÉ INSTALACE V BUDOVÁCH.

PROJEKTOVÁNÍ VODNÍCH INSTALCÍ ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ. PØI MONTÁŽI 
KOTLE V UZAVØENÉM SYSTÉMU JE POTØEBA ZABEZPEÈIT V SOULADU S 
NORMOU PN-EN-12828, DODATEÈNÌ MUSÍ BÝT NOMONTOVÁNO 
ZAØÍZENÍ K ODVÁDÌNÍ PØEBYTKU VÝKONU V SOULADU S NORMOU PN-EN 
303-5.

kamenné uhlí sortimentu energetický hrášek 31-2, vypraný 
s následujícími parametry:

-granulace                                                                  5 – 25 mm
-výhøevnost Q´                                                          27-28 MJ/kg
-vlhkost W                                                                  <15%
-temperatura mìknutí popela                                 >1220°C
-obsah prachu (granulace zrn menších než 4mm) <5%
-obsah popela A'       <7%
-poèet Rogi RI       <5%

     /max. 10/
-nízké bobtnání (uhlí se nelepí v prùbìhu spalování)

kamenné uhlí sortimentu energetický mour, typ 31-32-1 s 
následujícími parametry:

-granulace                                                   0-20mm lib 0-35mm
-výhøevnost Q´                                                          >25 MJ/kg
-vlhkost W                                                                  <10%*
-obsah zrn <0,5mm                                                   do 15%
-obsah popela A'       4-10%
-poèet Rogi RI      ménì než 20

     
granulát z trocin pellet - vyroben v souladu s DIN 51731:

-prùmìr granulátu                                             Ø5-8 mm
-délka granulátu                                                10-30 mm
-výhøevnost                                                        17,5-19,5 MJ/kg
-obsah síry                                                           max. 0,1 %
-vlhkost                max. 12 %
-zpopelnìní                max. 1,5 %

3-skuteèná váha                           1,0-1,4 kg/dm

smìs zrn zboží s eko-hráškem

1.2. PARAMETRY PALIVA

Bezproblémový provoz kotle se spirálovým podavaèem 
paliva závisí na použití správného paliva. Palivo, pro kotle 
ústøedního topení typu AGRO UNI-NO/AGRO UNI-NZ, tvoøí:
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*instalace podle návodu na stranách 40-41.
**volitelné vybavení, které není souèástí vybavení, se týká 
kotle AGRO UNI-NZ, a platí pro uzavøený systém. Využíváni 
jiných èástí než tìch, které jsou doporuèeny PW DEFRO, 
zpùsobí ZTRÁTU ZÁRUKY!!!

1.4. NÍZKOTEPLOTNÍ KOROZE
Pøi provozu s teplotou vody proudící do systému 

ústøedního topení menší než 65°C dochází ke kondenzaci 
rozpuštìné vodní páry ve spalinách na stìnách kotle.  V 
poèáteèní fázi užívání kotle mùže dojít k výtoku kondenzátu z 
kotle na podlahu kotelny.  Delší provoz v nižších teplotách 
však mùže zpùsobit korozi, a tím pádem i snížení životnosti 
kotle.  Proto se provoz kotle s teplotou vody v rozvodech 
menší ne 65°C nedoporuèuje.

2. O KOTLECH - URÈENÍ
Kotle typu AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ jsou urèeny k 

ohøívání vody v systému ústøedního topení do hodnoty 
výstupní teploty vody nepøekraèující 80°C a pracovním 
tlakem, který závisí na systému zabezpeèení kotle a výhøevné 
instalace (tabulka4).

Urèeny jsou hlavnì k ohøívání obytných prostor pro 
jednu rodinu. Tyto kotle mohou také spolupracovat se 
systémem teplé užitkové vody pomocí tepelného výmìníku.  
Kotle typu AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ, instalované podle 
pokynù v tomto návodu, není tøeba ohlašovat pøíslušnému 
orgánu technické kontroly.

Kontrolní úlohu spalovacího procesu splòuje 
mikroprocesorový regulátor, díky èemuž kotel nevyžaduje 
stálou obsluhu a bezprostøední kontrolu spalovacího 
procesu.  Nicménì podle platných pøedpisù, je požadována 
kontrola práce kotle, zvláštì v dobì výpadku elektrického 
proudu. Efektem výpadku proudu a tím i zastavení èerpadel 
mùže být slabší odbìr produkovaného tepla, což mùže 
zpùsobit pøehøátí kotle. Proto je nutné zhotovit gravitaèní 
obtok, nejlépe s diferenèním ventilem, který v pøípadì 
výpadku proudu automaticky odvede pøebytek teplé vody z 
kotle.

Standardní vybavení kotle j.m.
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1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Návod k obsluze

Elektronický regulátor*

Návìvný ventilátor*

Systém podávání paliva s hoøákem 

Prodloužení sopouchu se záklopkou 

Zásobník na palivo

Litinová møížka zabezpeèující žár

Analogový termometr

Èidlo otevøení krytu zásobníku

Pomùcky k èištìní kotle

Bezpeènostní armatura**

Šuplík na popel

Termostatický ventil BVTS**

Nožka k nastavení polohy kotle*

Chladící hadovitá trubice**

Systém vodního hašení HASIÈ I      

PROVOZ KOTLE PØI TEPLOTÌ VODY V ROZVODECH ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ 
MENŠÍ NEŽ 65°C ZPÙSOBUJE INTENSIVNÌJŠÍ VZNIKÁNÍ PRYSKYØIÈNÝCH 
SLOUÈENIN ZE SPALOVANÉHO PALIVA, V DÙSLEDKU ÈEHOŽ DOCHÁZÍ K 
ZALEPOVÁNÍ VÝMÌNÍKU KOTLE A KOMÍNOVÉHO KANÁLU TÌMITO 
SLOUÈENINAMI, COŽ HROZÍ VZNIKEM POŽÁRU VE SPALINOVÝCH 
PØEVODECH A HOØENÍ USAZENÝCH SAZÍ.

S OHLEDEM NA SPECIFIKACI PRÁCE KOTLE Ú.T. NA TUHÁ PALIVA JE 
VYŽADOVÁN NADHLED NAD ZAØÍZENÍM V PODOBÌ KAŽDODENNÍ 
KONTROLY PARAMETRÙ PRÁCE. JAMIKLE CHYBÍ POŽADOVANÝ PROUD, 
KOTEL JE NADÁLE POD DOHLEDEM.

Pøi používání kotle s hoøákem o výkonu od 35kW a paliva 
typu pelety nebo obilí se mùže výkon kotle snížit. Vyplývá to 
bezprostøednì z topných hodnot tìchto paliv. Netýká se 
menšího výkonu hoøáku!

Pøi volbì paliva je potøeba brát na zøetel palivo 
pocházejících z nezaruèených zdrojù, na eventuální výskyt 
mechanických neèistot v palivu v podobì kamení nebo jiných 
nehoølavých materiálù, které zhoršují kvalitu spalování, a 
mohou poškodit podavaè. 

Správná volba typu a druhu uhlí zaruèuje:
 bezhavarijní práci kotle,
 úsporu paliva v porovnání s horšími druhy,
 omezení škodlivým chemických slouèenin. Nepøípustné 

je používáni plastových materiálù k rozpalování návìvného 
ohništì!

V pøípadì spalování v kotli na horním vodním roštu 
"tradièní spalování" se doporuèuje používat kamenné uhlí k 
energetickým cílùm sortimentu hrášek (tøída 24/12) podle 
PN - 91/G - 04510). Na horních roštech mùže být rovnìž 
úèinnì dlouho hoøící palivo jako: hnìdé uhlí a døevo v rùzných 
podobách, tzn. odøezky, kuláè, hobliny, atd. Døevo by mìlo 
být uskladnìno minimálnì jednu sezónu. Topení mokrým 
døevem snižuje kvalitu spalování a nepøíznivì ovlivòuje 
životnost kotle.

1.3. VYBAVENÍ KOTLE
Kotel ústøedního topení typu AGRO UNI je dodáván 

ve smontovaném stavu spolu se zásobníkem na palivo, dvíøky 
k pøikládání a èištìní ohništì a dvíøky k odstraòování popela. 
Kotel je rovnìž vybaven termickou izolací z minerální vlny, 
zakrytou ochranným pláštìm z plechu s lakovaným povlakem 

Tab. 1 Standardní výbava kotle.

ZÁSOBNÍK NA PALIVO BY MÌL BÝT ZASYPÁN SUCHÝM PALIVEM, KTERÉ 
NEOBSAUJE NADMÌRNÉ MNOŽSTVÍ DROBNÉHO MATERIÁLÙ, KTERÝ NENÍ 
URÈEN KE SPALOVÁNÍ. ZÁSOBNÍK NA PALIVO BY MÌL BÝT VŽDY 
HERMETICKY UZAVØEN.
PØEDCHÁZEJTE ÚPLNÉMU VYPRÁZDNÌNÍ ZÁSOBNÍKU. MINIMALNÍ 
MNOŽSTVÍ ZAPLNÌNÍ ZÁSOBNÍKU JE 25%CELÉHO OBJEMU.
KOTEL TYPU AGRO UNI NENÍ URÈEN KE SPALOVÁNÍ ODPADKÙ A 
NEMOHOU
V NÌM BÝT SPALOVÁNÁ ZAKÁZANÁ PALILVA.
DEFRO NENESE ZODPOVÌDNOST ZA POŠKOZENÍ NEBO ŠPATNÉ ÈI 
NEÚÈINNÉ SPALOVÁNÍ VZNIKLÉ V DÙSLEDKU POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO 
PALIVA.
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Tab. 2 Základní rozmìry kotlù typu AGRO UNI s pøíslušenstvím.

Obr. 1 Základní rozmìry kotlù typu AGRO UNI s pøíslušenstvím.
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217
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3. DANE TECHNICZNE

*v pøípadì použití regulaèních nožek se rozmìr zvýší od 28 do 40 mm.
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Obr. 2 Základní elementy kotlù AGRO UNI.
1-ocelová konstrukce kotle; 2-dvíøka k èištìní, pøikládání a k ohništi; 3-dvíøka k popelníku; 4-napájecí vývod; 5-zpìtný vývod; 
6-spouštìcí vývod; 7-sopouch; 8- øídící jednotka; 9-podavaè paliva s motoreduktorem; 10-ventilátor; 11-zásobník na palivo; 
12-analogový teplomìr; 13-horní èištìní; 14-dolní èištìní; 15-ochrana regulátoru proti žáru; 16-pøipojovací lišta; 17-
regulovatelné nožièky; 18-systém vodního hašení HASIÈ I; 19-pøipojovací lišta èidla záklopky; 20-úchyt k pøenášení zásobníku 
na palivo;21-chladící hadovitá trubice*; 22-termostatický ventil BVTS otevírající pøívod vody do trubice 23-bezpeènostní 
armatura*; 24-ukázkové zapojení bezpeènostní armatury na napájecí vývod kotle typu AGRO UNI-NZ – není souèástí vybavení 
kotle.
*bezpeènostní armatura a termostatický ventil BVTS je potøeba používat u kotle AGRO UNI-NZ s vestavìnou chladící 
hadovitou trubicí v prùbìhu instalace kotle zabezpeèeného v uzavøeném systému.

Obr. 3 Rozmìry náhradní komory spalování /axBxC/ a 
zásypového otvoru /D/ kotlù AGRO UNI.
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2324 20
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Tab. 3 Rozmìry náhradní spalovací komory 
/AxBxC/ a zásypového otvoru/D/kotlù AGRO UNI

15 272

354
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304

354

25

35

50

75

D
šíø. x výš.

A
šíøkaTyp kotle/rozmìr B

hloubka
C

výška

408 480 408x338
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408 406 408x338

308 436 308x338

508 480 508x338

D

C

A

B
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JednotkaPodrobnì / typ kotle 15 25 35 50 75

kW

kW

kW

25 35 50 7515

3

1,8

0,30

do 120

~330

24

~330

25

~330

50

~330

69

~330

86

do 200 do 280 do 400 do 600

0,50 0,70 1,00 1,50

2,6 3,6 4,9 7,3

4,5-21 7,5-31 10,5-42 15-53 22,5-75

3 3 3 3

7,54,5 10,5 15 22,5

20

9,6

25 30 35 38

16,0 22,3 31,9 47,9

220 220 220 220220

90

2,5
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2,5 2,5 2,5 2,5

424

80

55

80 80 80 80

55 55 55 55

45-80 45-80 45-80 45-80 45-80

594 592 1018784

97 127 173 24070

14x14 16x16 18x18 19x19 24x24

180 200 210 270160

6 7 8 10 10

~230/50 ~230/50 ~230/50 ~230/50~230/50

1332

165 214 291 291 346

1351 1500 1500 1600

1054 1124 1235 13731054

1517

178

2/6 2/6 2/6 2/6 2/6

50 50 50 5050

178 194 194 245

2"

1517 1517 1517 1517

308x338 408x338 408x338 508x338258x238

-

%

%

Pa

g/s

bar

wêgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny 31-2

°C

°C

°C

°C

kg

kg

dm3

l

cmxcm

O mm

   mm

mm

mm

mm

mbar

mbar

mm

mm

mm

bar

°C

Nominální výkon

Tøída kotle podle PN-EN 303-5

Emise CO v produktech spalování podle: 
PN-EN 12809

Nominální výkon

Rozsah výkonu

Výhøevný povrch

Teplo dodávané do okolí

Požadovaný tah spalin

Pramen spalin pro nominální výkon

Povrch vyhøívaných prostor*

Optimální tepelná vydatnost

Teplota spalin pro nominální výkon

Objem zásobníku na paliva

Objem havarijního ohništì

Max. pracovní tlak: 
Otevøený systém: 
Uzavøený systém:

Teplota vody pøi max. napájení

Teplota vody pøi min. navrácení

Rozsah regulace teploty

Základní palivo

Váha kotle

Objem vodního kotle

Profil komínu

Prùmìr komínu

Hloubka

Minimální výška komínu

Výška**

Rozmìry otvoru k dodávání paliva

Napájení

 Prùmìr vstupních a výstupních 
nátrubkù Dn

Prùtokové odpory na vodní stranì pro j
menovitý výkon At=10°C

Prùtokové odpory na vodní stranì pro j
menovitý výkon At=20°C

Max. výkon

Prùmìr spouštìcího vývodu 

Šíøka

Rozmìr sopouchu Dz.

Pracovní tlak hadovité trubice/max**

Max. pøípustná teplota okolí

m.

W

V/Hz

Tab. 4 Základní technická data kotlù AGRO UNI-NO / AGRO UNI-NZ

2* Maximální výhøevný povrch byl ohodnocen pro jednotku požadavku na teplo q = 125 W/m . 
** Výšku kotle je možné dodateènì regulovat použitím pøipojené nožièky. Nožièky mají rozsah regulace 28-40mm. 
*** V pøípadì vyššího tlaku je možné použít reduktor tlaku.



A-nehoølavé stavební 
materiály

Stavební hmoty a výrobky
Stupeò hoølavosti 

stavebních materiálù 
a produktù

B-obtížnì hoøící

C -obtížnì hoøící1

C -støednì hoølavé 2

C -hoølavé materiály3

Pískovec, beton, cihly, protipožární omítka, malta, 
keramické obklady a dlažby, granit

Døevo-cementové desky a prkna, sklenìná vlna, 
minerální izolace

Bukové døevo, dubové døevo, lisované 
døevotøískové panely,OSB desky

Borovicové døevo, modøínové døevo, smrkové døevo, 
korek, prkna z tvrdého døeva, gumové podlahové krytiny

Celuloidové masy, polyuretan, polystyrén, 
polyetylén, plasty, PVC 

4. VÝBÌR KOTLE K SYSTÉMU ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ

      
Kotel pro vytápìní objektu vybíráme na základì 

tepelné bilance, s ohledem na ztráty vyplývající z pøedávání 
tepla do objektù.

V tabulce è. 4 jsou uvedeny technické údaje, které 
umožòují zvolit správný typ kotle. Výkon kotle je tøeba zvolit s 
10 % rezervou v pomìru ke skuteèným požadavkùm 
vyplývajícím z výpoètu tepelné bilance budovy.

5. MONTÁŽ KOTLÙ
Kotle jsou dodávány ve smontovaném stavu, na 

paletì ve fóliovém obalu. Øídicí a návìvná jednotka je na 
dobu pøepravy odpojena. Montáž mùže provádìt pouze 
proškolený specialista. Ostatní vybavení instaluje uživatel 
podle pøiložených instrukcí. Pøed zaèátkem montáže kotle 
zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a není-li nìkterá její 
èást poškozena.  Návod k instalaci strana 40, 41.

.
5.1. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Kotle skladujte v nevytápìných prostorech, v každém 
pøípadì zastøešených a vìtraných.

Ke zvedání a spouštìní kotlù použijte patøièné zvedací 
náøadí. Ke zvedání a spouštìní kotlù použijte patøièné zvedací 
náøadí. Pøed dopravou kotle je nutné zajistit jeho stálou 
polohu na korbì vozidla nebo pøívìsu, aby nedocházelo k 
jeho samostatnému posouvání èi naklápìní. Nejlépe použijte 
popruhy èi lana, døevìné klíny a kolíky.

5.2. POŽADAVKY NA KOTELNU
Kotelna systému ústøedního topení musí vyhovovat 

požadavkùm normy PN – 87/B – 0241 a zvláštì:
•mìla by být situovaná centrálnì k ohøívaným místnostem a 
kotel by mìl stát co nejblíže ke komínu,
•vstupní dveøe do kotelny by se mìly otvírat smìrem ven z 
kotelny a být vyrobeny z nehoølavých materiálù,
•kotelna by mìla mít návìvný ventilaèní systém v podobì 
kanálu o ploše prùøezu alespoò 50% plochy prùøezu komína, 
ale ne menším než 21 x 21 cm, s vývodem v zadní èásti 
kotelny,
•kotelna by mìla mít výfukovou ventilaci u stropu místnosti s 
prùøezem o ploše alespoò 25% plochy prùøezu komínu, ale ne 
menším než 14 x 14 cm,
•návìvné a výfukové otvory ventilace by mìly být zajištìny 
ocelovou møížkou.

5.3. UMÍSTÌNÍ KOTLE V KOTELNÌ
Kotel typu AGRO UNI-NO/AGRO UNI-NZ nepožaduje 

speciálnì vyrobený základ, je potøeba si ovšem pamatovat 
pøesné vyvážení kotle do vodorovné polohy. Doporuèuje se 
uložení kotle na betonové podložce o výšce 20 mm. 
Polohování kotle umožòují regulaèní patky. Stopky 
namontujte podle obr. 18 s. 40.

ZÁKLADEM PRO VOLBU KOTLE A JEHO PARAMETRÙ JE VÝPOÈET TEPELNÉ 
BILANCE OBJEKTU, PROVEDENÝ PODLE PØÍSLUŠNÝCH PØEDPISÙ O 
TEPELNÉ OCHRANÌ BUDOV.

V KOTELNÌ BY MÌLO BÝT ZAJIŠTÌNO DENNÍ I UMÌLÉ 
OSVÌTLENÍ

JE ZAKÁZÁNO POUŽIÍ V MÍSTNOSTI KOTELNY MECHANICKÉ 
ODSÁVACÍ VENTILACE.

V pøípadì umístìní kotle v suterénu doporuèujeme uložení 
na podezdívce o výšce minimálnì 50 mm. Je možné 
bezprostøední uložení kotle na nehoølavé podložce, v 
pøípadì, kdy nehrozí zatopení pùdními vodami. Pøi 
ustavování kotle je potøeba brát zøetel na nosnost podlahy èi 
podloží a také podmínky protipožární ochrany:
• pøi montáži a provozu kotle je nutné dodržet bezpeènou 
vzdálenost 200 mm od hoølavých materiálù,
• pro hoølavé materiály stupnì hoølavosti C3, které rychle a 
lehce hoøí i po odstranìní zdroje zapálení, je ochranná 
vzdálenost dvojnásobná, èili 400mm,
• neznáte-li stupeò hoølavosti okolních materiálù, rovnìž 
ochrannou vzdálenost zdvojnásobte.
Schéma instalace uzemnìní konstrukce kotle je zobrazena na 
obr. 19 s. 40.

Je absolutnì vylouèeno vystavování kotlù nebo 
situování kotlù v mokrých nebo vlhkých místnostech, což 
urychluje korozní pùsobení a ve velmi krátkém èase 
zpùsobuje celkové znièení kotle.

Kotel musí být umístìn tak, aby bylo možné pohodlnì a 
bez vìtších pøekážek provádìt údržbové a konzervaèní práce 
a èištìní z každé strany zaøízení.  Vzdálenost pøední stìny 
kotle od protilehlé stìny by nemìla být menší než 2 m, a z 
boku ne menší než 0,5 m.

Obr. 4 Umístìní kotle v kotelnì

min. 
500 mm min. 

500 mm

min. 
250 mm

min. 
2000 mm

KOTLE PØEPRAVUJTE VÝHRADNÌ VE SVISLÉ POLOZE

Tab. 5 Stupnì hoølavosti nìkterých mas a stavebních materiálù

JE POTØEBA SESTAVIT OCHRANNÉ UZEMNÌNÍ – UZEMNÌNÍ KOTLE V MÍSTÌ 
OZNAÈENÝM INFORMAÈNÍM PIKTOGRAMEM. PØIPOJENÍ MÙŽE 
SESTROJIT POUZE PROŠKOLENÝ SPECIALISTA

9
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5.4. SPOJENÍ KOTLE S TOPNÝM SYSTÉMEM - 
INFORMACE PRO VYŠKOLENÝ PERSONÁL

Provedená instalace ústøedního topení musí splòovat 
požadavky norem a právních pøedpisù týkajících se 
bezpeènosti výhøevných zaøízení vodních otevøených nebo 
uzavøených systémù.

5.4.1. SMÌRNICE MONTÁŽE A ZABEZPEÈENÍ 
KOTLÙ V INSTALACI OTEVØENÉHO SYSTÉMU.

PROVEDENÁ INSTALACE SYSTÉMU ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ MUSÍ BÝT 
PROVEDENA VE SHODÌ S NORMAMI PN-91/B02413 A BN-71/886427 
TÝKAJÍCÍMI SE ZABEZPEÈENÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ OTEVØENÝCH VODNÍCH 
SYSTÉMÙ ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ A POŽADAVKÙ NA EXPANZNÍ NÁDOBY. V 
PØÍPADÌ MONTÁŽEKOTLE V JINÉM STÁTÌ NEŽ V POLSKU, JE POTØEBA 
POSTUPOVAT PODLE NÁLEŽITÝCH NOREM A PØEDPISÙ DANÉ ZEMÌ.

Ukázková schémata zabezpeèení instalace ohøívání vody 
vybavené jedním kotlem nebo výmìníkem tepla, horní 
diference.
Ukázkové schéma zabezpeèení kotle je zobrazeno na obr. 5 a 
6.

Obr. 5 Ukázková schémata zabezpeèení instalace ohøívání vody 
vybavené jedním kotlem nebo výmìníkem tepla, horní diference, 
zpìtné èerpadlo.

2

1

Nejdùležitìjší požadavky týkající se 
zabezpeèujících zaøízení a prvkù

1) expanzní nádoba otevøeného systému s minimálním 
objemem  4-7% celkového objemu systému ú.t.,
2) bezpeènostní potrubí s prùmìrem závislém na výkonu 
kotle, 
3) expanzní nádoba spojena se signalizaèním-RS, 
pøepadovým-RP, odvzdušòovacím-RO a expanzním 
potrubím-RW;
Tab. 6 Jmenovité a vnitøní prùmìry bezpeènostního a expanzního 
potrubí

-

80 32 35,940

40 25 27,2 25

25

27,2

27,2

Pro expanzní potrubí – tepelný výkon zdroje

Tepelný výkon kotle 
nebo výmìníku [kW]

Bezpeènostní 
potrubí [mm] 

 Jmenovitý 
prùmìr

Jmenovitý 
prùmìr

vnitøní 
prùmìr

vnitøní 
prùmìr

Expanzní potrubí [mm] 

Výše Do

4) expanzní, signalizaèní, pøepadové, odvzdušòovací a 
cirkulaèní potrubí umožòují udržet náležitou teplotu v 
nádobì.
5) maximální výška montáže expanzní nádoby by nemìla 
pøekroèit 15 m

5.4.2. SMÌRNICE MONTÁŽE A ZABEZPEÈENÍ 
KOTLÙ V INSTALACI UZAVØENÉHO SYSTÉMU

PROVEDENÁ INSTALACE ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ MUSÍ SPLÒOVAT 
POŽADAVKY POLSKÝCH NOREM PN-EN 12828:2006- VÝHØEVNÉ 
INSTALACE V BUDOVÁCH PROJEKTOVÁNÍ VODNÍCH INSTALACÍ 
ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ SE TÝKÁ BEZPEÈNOSTI VÝHØEVNÝCH VODNÍCH 
ZAØÍZENÍ UZAVØENÉHO SYSTÉMU A TLAKOVÝCH EXPANZNÍCH NÁDOB A 
NORMY PN-EN 303-5:2002-VÝHØEVNÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUÈNÍM 
A AUTOMATICKÝM PØÍSUNEM PALIVA SE JMENOVITÝM VÝKONEM DO 300 
kW.

PØI INSTALOVÁNÍ KOTLÙ NA TUHÁ PALIVA V UZAVØENÍM SYSTÉMU JE 
POTØEBA POUŽÍT BEZPEÈNOSTNÍ ELEMENTY INSTALACE PØED 
PØEHØÁTÍM, TEDY NADMÌRNÉMU NÁRÙSTU TLAKU A REGULÁTOR 
TEPLOTY K ØÍZENÍ SPALOVÁNÍ. V POKOJOVÝCH KOTLECH TYPU ARGO UNI-
NIT ROLIREGULÁTORU PLNÍ ELEKTRONICKÁ ØÍDÍCÍ JEDNOTKA DEFRO-AG 
LUX.

V PØÍPADÌ POUŽITÍ V KOTELNÌ DVOU NEBO VÍCE KOTLÙ, MUSÍ BÝT KAŽDÝ 
Z NICH ZABEZPEÈEN PODLE PODMÍNEK UVEDENÝCH V NORMÌ PN-91/B-
02413, PØI BEZPODMÍNEÈNÉM DODRŽENÍ VŠECH ZÁSAD TEPELNÉ 
OCHRANY BEZPEÈNOSTNÍHO SYSTÉMU.

NA BEZPEÈNOSTNÍCH POTRUBÍCH JE ZAKÁZÁNO INSTALOVAT JAKÉKOLIV 
VENTILY A UZÁVÌRY. BEZPEÈNOSTNÍ POTRUBÍ BY MÌLO BÝT PO CELÉ SVÉ 
DÉLCE ZBAVENO ZBYTEÈNÝCH ZUŽENÍ A ZLOMÙ. V PØÍPADÌ, ŽE 
NEEXISTUJEMOŽNOST VEDENÍ BEZPEÈNOSTNÍHO POTRUBÍ NEJKRATŠÍM A 
NEJJEDNODUŠŠÍM ZPÙSOBEM DO EXPANZNÍ NÁDOBY, ZPÙSOB VEDENÍ
I PRÙMÌR BY MÌLY BÝT V SOULADU S NORMOU PN-91/B-02413. 

EXPANZNÍ NÁDOBA, BEZPEÈNOSTNÍ POTRUBÍ, EXPANZNÍ POTRUBÍ, 
SIGNALIZAÈNÍ A PØEPADOVÉ POTRUBÍ MUSÍ BÝT UMÍSTÌNY V PROSTORU, 
KDE TEPLOTA NEKLESÁ POD BOD MRAZU (VÌTŠÍ NEŽ 0°C).

ZJIŠTÌNÍ NEPØÍTOMNOSTI TEPELNÉ IZOLACE A SITUOVÁNÍ EXPANZNÍ 
NÁDOBY NEVYHOVUJÍCÍ NORMÌ PN-91/B-02413 MÙŽE BÝT PØI 
REKLAMACI NA NETÌSNOSTI V OBDOBÍ POKLESU TEPLOTY POD  0°C 
DÙVODEM K NEUZNÁNÍ REKLAMACE A ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ OPRAV 
NEBO VÝMÌNY KOTLE Ú.T.

r. 6 Ukázkové schéma zabezpeèení kotle AGRO UNI-NO
1-kotel; 2-otevøená expanzní nádoba.
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VESTAVÌNÝ CHLADÍCÍ VÝMÌNÍK NEMÙŽE BÝT 
VYUŽÍVÁN JAKO PRÙTOKOVÝ OHØÍVAÈ UŽITKOVÉ 
VODY, ALE POUZE JAKO ZAØÍZENÍ ZABEZPEÈUJÍCÍ 
VÝMÌNÍK TEPLA.

PODLE POLSKÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA (ROZHODNUTÍ VLÁDY ZE DNE 12. 
BØEZNA 2009) VŠECHNY KOTLE NA TUHÁ PALIVA JSOU MONTOVÁNY V 
UZAVØENÉM SYSTÉMU BEZ OHLEDU NA SYSTÉMY SPALOVÁNÍ, MUSEJÍ BÝT 
VYBAVENY VŠEMI VÝŠE UVEDENÝMI BEZPEÈNOSTNÍMI ZAØÍZENÍMI A 
ZEJMÉNA NEPORUCHOVÝMI ZAØÍZENÍMI K ODVÁDÌNÍPØEBYTKU 
TEPELNÉHO VÝKONU. V PØÍPADÌ MONTÁŽE KOTLE V JINÉ ZEMI NEŽ 
POLSKO, JE POTØEBA SEZNÁMIT SE S NÁLEŽITÝMI PØEDPISYCÍLOVÉ ZEMÌ.
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1 - zdroj tepla; 2- obìhové èerpadlo; 3 - výhøevný obvod; 4 - 
bezpeènostní ventil; 5 - sbìrné zaøízení a doporuèené místo k jeho 
instalaci.

Obr. 7 Ukázkové bezpeènostní schéma instalace ohøevu vody podle 
normy PN-EN 12828.

Obr. 8. Ukázkové bezpeènostní schéma instalace ohøevu vody v kotli 
AGRO UNI-NZ.
1-hadovitá trubice; 2-ventil BVTS; 3-filtr užitkové vody; 4-zpìtný 
ventil; 5-bezpeènostní armatura; 6-èidlo ventilu BVTS; 7-sbìrné 
membránové zaøízení. 

Elementy zabezpeèující kotel pøed nadmìrným nárùstem 
teploty a tlaku:

1.Teplotní regulátor èili elektronická øídící jednotka -DEFRO-
AG LUX.

2.Omezovaè teploty bezpeènosti STB s ruèním návratem do 
výstupní pozice (tovární nastavení 95°C).

3. Neselhávající zaøízení k odvádìní pøebytku tepelného 
výkonu bìžnì nazývaný chladicím zaøízením.

4. Tlakové sbìrné zaøízení.
5. Bezpeènostní ventil a tlakomìr nebo bezpeènostní 

armatura, ke které patøí bezpeènostní ventil, tlakomìr a 
odvzdušòovaè.

Obr. 9 Zpùsob zapojení termického zabezpeèení odtoku.

Kontrola funkce termického zabezpeèení odtoku .
1. Spustit termostatický bezpeènostní ventil odtoku: Èervený 
poklop a dotisknout k ventilu. Musí se objevit voda.
2. V pøípadì malého množství vytékající vody zkontrolujte výmìník 
hadovité trubice z dùvodu možného usazení se vodního kamene a 
kalu. V pøípadì potøeby vyèistit.

Za správnou práci kotle odpovídá elektronický regulátor 
(øídící jednotka). Jeho úkolem je kontrola teploty ohøívané 
vody.

V pøípadì poškození elektronického regulátoru - øídící 
jednotky nebo omezení odbìru energie výhøevným 
systémem výše uvedená bezpeènostní zaøízení mají za úkol 
zaruèit bezpeèné využívání výhøevné instalace.

Ad. 3 Neporuchová zaøízení k odvádìní pøebytku tepla.
U kotlù typu AGRO UNI-NZ se jako odvádìjící zaøízení 

pøebytku tepla používá výmìník s vydatnou mìdìnou 
hadovitou trubicí vestavìnou do výmìníku kotle.  Hadovitá 
trubice je vyrobena z žebrované mìdìné trubky.

Použité chladící zaøízení pøedchází pøekroèení 
maximální teploty vody 110°C v obìhu kotle. Hadovitá 
trubice je zapojena k termostatickému ventilu, který funguje 
bez napájení elektrickou energií. Ve snaze zaruèit 
neselhávající fungování je ventil vybaven zdvojeným èidlem. 
Fungování celého chladicího systému závisí na tom, pokud se 
teplota vody na kotli pøiblíží k 95°C, tak se termostatický 
ventil otevøe a nastane tak prùtok studené vody pøes 
výmìník hadovité trubice, èímž se rychle a úèinnì sníží 
teplota vody v kotli. Nastavení ventilu je stále a uživatelem 
nemùže být zmìnìno. Ventil má testové tlaèítko, které 
umožòuje ruèní otevøení prùtoku (obr. 9).
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ZABEZPEÈENÍ KOTLE A INSTALACE V UZAVØENÉM SYSTÉMU JE MOŽNÉ 
POUŽÍVAT POUZE V PØÍPADÌ ZAPOJENÍ CHLADÍCÍ HADOVITÉ TRUBICEK 
VODOVODNÍ SÍTI. ZDROJEM NAPÁJENÍ NEMÙŽEBÝT DOMÁCÍ 
VODOVODNÍ SYSTÉM, PROTOŽE NEDOSTATEK PROUDU MÙŽE
PØERUŠIT PØÍSUN VODY DO TRUBICE



Výška systému

Max. teplota systému

Výkon kotle

Úèinnost zaøízení  = 57%

Vstupní tlak  = 0,5 bar

Tlak otevøení bezpeènostního ventilu

Max. pracovní tlak  =2,5 bar

Velikost membránového zaøízení  (10,69x100/57)

Roztažnost vody (297x3,6/100)

Celkové množství vody systému kotle (97l), 
 výhøevná instalace 200l)

4m

297

25kW

10,69l

90°C

2,5bar

18,8~19l

Pøíklad

60 70 90 11080 100

1,7 2,3 3,6 5,23,0 4,4

Teplota vody

Roztažnost v  %

50

1,2

Roztažnost vody v  %

40 50

16

57

28

14

20 33 42

Vstupní tlak

Úèinnost zaøízení v  %

25

1,5

2,0

0,5

1,0 1,5 2,0 2,5

1,0

Tlak otevøení ventilu v barech

Tabulka 9 Pøíklad

Tabulka 8 Úèinnost zaøízení

Ad. 5. Bezpeènostní ventil nebo zabezpeèující 
armatura (bezpeènostní skupina)
Zdroj tepla v uzavøeném systému musí být zabezpeèen 

bezpeènostním ventilem. Kromì ventilu je potøeba 
nainstalovat tlakomìr k mìøení tlaku.

Tlakomìr by mìl mít o 50% vìtší rozsah než max. 
pracovní tlak. Hlavním úkolem bezpeènostního ventilu je 
ochrana výhøevné instalace a zdroj tepla pøed pøekroèením 
pøípustného pracovního tlaku (továrnì je nastaven na 
2,5baru, oznaèen èerveným krytem). Bezpeènostní ventil 
musí být namontován na zdroji tepla nebo blízko zdroje na 
napájecím pøevodu, v lehce dostupném místì a mìl by 
pøedcházet pøekroèení maximálního pracovního tlaku ne více 
než o 10%. V pøípadì pøekroèení nastaveného tlaku, voda 
protéká odvádìcím pøevodem, což zpùsobuje snížení tlaku v 
instalaci.

Voda vytékající z ventilu a pára musejí být odvádìny 
bezpeèným zpùsobem.

Doporuèuje se používání bezpeènostní armatury, tzv. 
bezpeènostní skupiny složené z bezpeènostního ventilu, 
tlakomìru a odvzdušòovaèe. 

5.4.3. ZAPOJENÍ KOTLE DO TOPNÉHO SYSTÉMU

Pro správné zapojení kotle k systému ústøedního topení je 
tøeba provést tyto èinnosti:
1) Spojit výstupní potrubí (Obr. 2. poz. 4) se systémem ú.t. v 
místì k tomu urèenému,
2) Pøipojit zpìtné potrubí (Obr. 2. Poz. 4),
3) Zapojit bezpeènostní systém v závislosti na zvoleném 
zabezpeèení (otevøený nebo uzavøený systém),
5) Naplnit systém vodou až do chvíle dosažení nepøetržitého 
prùtoku v signalizaèním potrubí v otevøeném systému
5) V uzavøeném systému, pøed pøipojením tlakového 
sbìrného zaøízení, je potøeba nastavit vstupní tlak, který 
musí být vybrán k parametrùm instalace
6) Zkontrolovat stav žáruvzdorné izolace bezpeènostního 
systému,
8) V pøípadì použití obìhového èerpadla (doporuèení 
výrobce zlepšující úèinnost systému ústøedního topení), 
zapojit obìhové èerpadlo a sestavit gravitaèní obtok, 
umožòující použití topného systému i v pøípadì eventuální 
poruchy èerpadla,
9) Pro zvìtšení trvanlivosti kotle je doporuèováno použití 
mísièù pro dosažení minimální teploty na kotli 80°C, a ve 
zpìtném potrubí teplotu vody minimálnì 55°C.
10) K systému ústøedního topení kotel pøipojte pomocí 
šroubovaných nebo pøírubových spojù,

ZAPOJENÍ KOTLE PØIVAØENÍM ZPÙSOBUJE ZTRÁTU ZÁRUÈNÍCH 
NÁROKÙ!!!  
MONTÁŽ KOTLE POVÌØTE SPECIALIZOVANÉ OSOBÌ /FIRMÌ/ S PATØIÈNÝMI 
KVALIFIKACEMI A OPRÁVNÌNÍMI.  JE ZÁJMEM UŽIVATELE, ABY DOHLÉDL 
NO TO, ŽE BUDE KOTEL ZAPOJEN PODLE PLATNÝCH PØEDPISÙ A TAKÉ, ABY 
MONTÁŽNÍ SUBJEKT UDÌLIL NA SVOJI PRÁCI ZÁRUKU NA KVALITU 
PROVEDENÍ, KTERÁ BY MÌLA BÝT POTVRZENÁ RAZÍTKEM A PODPISEM NA 
ZÁRUÈNÍM LISTU KOTLE. 
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Zpùsob zapojení chladicího systému je uveden na obr. 8 
a 9. Pøímo k vodovodní instalaci je zapojen termostatický 
ventil a jeho výstup je zapojen do chladící hadovité trubice. 
Výstup z hadovité trubice je umístìn do kanálu. Montáž 
termického zabezpeèení na pøívodu vody zvyšuje životnost, 
protože je ventil chránìn pøed zneèištìním zvápenatím v 
dùsledku teplé vody.

Ad. 4. Tlakové sbìrné zaøízení.
Tlakové sbìrné zaøízení (obr. 7 poz. 5) slouží k 

vyrovnávání zmìn objemu ohøívané vody zpùsobené 
nárùstem teploty ve výhøevném systému. Prostor ve 
sbìrném zaøízení je rozdìlen na dvì èásti, vodní a plynovou 
(nejèastìji naplnìna azotem) rozdìlená pomocí membrány. 
Tlak plynu by mìl být pøed používáním kotle zkontrolováno 
a náležitì nastaveno, aby mohlo pøijmout takový nárùst 
teploty, pøi které nezareaguje tlakový omezovaè a 
bezpeènostní ventil.

Má pøedejít dostání se do sbìrného zaøízení pøi 
naplnìní systému vìtším množstvím vody než je potøebná 
rezerva. Sbìrné zaøízení pøipojte tlakovì v neutrálním bodì 
instalace, nejlépe na zpìtném pøevodu. Pøi výbìru 
membránové nádoby v uzavøených systémech je potøeba se 
øídit doporuèením výrobce, popøípadì využít níže uvedené 
pokyny.  Kontrolu práce sbìrného zaøízení je potøeba provést 
jednou roènì.  V pøevodu, spojeném s výhøevnou instalací, je 
potøeba zamontovat vyprazdòující a uzavírající zaøízení, které 
je zabezpeèeno pøed náhodným uzavøením, napø. je 
zabezpeèeno drátem a plombou poklopovým ventilem. 
Jedná se o požadavek ve snaze kontroly vstupního tlaku 
pøinejmenším jednou roènì v rámci údržbových prací bez 
uvolnìní instalace.

Velikost sbìrného zaøízení závisí na celkovém množství 
vody ve výhøevném systému. Pøí výbìru sbìrného zaøízení v 
uzavøeném systému je potøeba se øídit doporuèeními 
výrobce zaøízení nebo využít níže uvedené pokyny ve snaze 
vypoèítat jeho velikost.

Pøíklad výpoètu objemu sbìrného membránového zaøízení 
pro kotel s výkonem 25 kW.

Tabulka 7 Roztažnost vody



Obr. 11 Schéma pøipojení kotle k topnému systému pomocí 
plnícího-mísícího èerpadla

Obr. 12 Schéma pøipojení kotle k topnému systému s využitím
 vodní spojky.

Obr. 10 Schéma pøipojení kotle k topnému systému pomocí 
obtokového mostku.

Kocio³

Rw

T 65°Cmin

T 55°Cmin

T

Kocio³

Rw

T 65°Cmin

T 55°Cmin

T

Kocio³

Rw

T 65°Cmin

T 55°Cmin

T

Q2Q1

Q >Q1 2

a) uzavøený systém - voda vystupující z kotle a napájející systém se 
nemíchá s vodou v systému

b) systém èásteènì uzavøený – voda vystupující z kotle a napájející 
systém se èásteènì míchá s vodou v systému.

c) systém èásteènì otevøený – voda vystupující z kotle a napájející 
systém se míchá s vodou v systému.

d) otevøený systém – výstupní voda z kotle napájející systém se 
nemíchá se zpìtnou vodou ze systému

Obr. 13 a)-d) Schéma funkce ètyøcestných ventilù
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Pro správnì spojení kotle s výhøevnou instalací je 
potøeba dodržet níže uvedené podmínky: teplota na kotli by 
nemìla být nižší než 65°C, naopak teplota zpìtné vody by 
nemìla být nižší než 55°C.  Je to spojeno s faktem udržování 
vodní páry na studených stìnách kotle (tzv. pocení se kotle), 
tento jev zpùsobí snížení životnosti kotle. Je možné pøedejít 
tomuto jevu nastavením vyšší teploty vody v kotli a regulací 
teploty v jednotlivých místnostech termostatickými ventily 
nebo použitím míchacích systémù, napø. v podobì 
obtokového mùstku (obr. 10), plnícího-mísícího èerpadla 
(obr. 11), vodní spojky zejména u velkých obvodù ú.t. s 
velkým množstvím vody (obr. 12) nebo ètyøcestné ventily 
(obr. 13). Volba zaøízení, pro daný typu výhøevného systému, 
by mìla provést oprávnìná osoba.



Obr. 14 Ukázkové schéma výhøevné instalace otevøeného systému s teplotní ochranou kotle s 
použitím ètyøcestného ventilu.

1 - kotel ú.t.; 2 - rozdílový ventil; 3 - èerpadlo TUV; 4 - zásobník TUV; 5 - rozdílový ventil; 6 - èerpadlo ú.t.; 7 - ètyøcestný ventil; 8 - 
bezpeènostní ventil; 9 - chladící hadovitá trubice; 10 - tlakomìr; 11 - zaøízení s membránou; 12 - topné tìleso; 13 - 
odvzdušòovaè; 14 - termostatický ventil BVTS; 15 - teplotní èidlo.
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1 - kotel, 2 - sbìrné zaøízení otevøené, 3 - nádrž s teplou užitkovou vodou, 4 - èerpadlo ú.tú, 
5 - èerpadlo TUV, 6 - rozdílový ventil, 8 - topné tìleso
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Obr. 15. Ukázkové schéma výhøevné instalace uzavøeného systému s teplotní 
ochranou kotle s použitím ètyøcestného ventilu.
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1 - kotel ú.t.; 2 - bezpeènostní ventil; 3 - tlakomìr; 4 - odvzdušòovaè; 5 - hadovitá trubice; 6 
- ventil BVTS; 7 - teplotní èidlo; 8 - zaøízení s membránou; 9 - ventil s poklopem; 10 - 
termostatický ventil; 11 - èerpadlo TUV; 12 - rozdílový ventil; 13 - zásobník TUV; 14 - 
èerpadlo ú.t.; 15 - ètyøcestný ventil; 16 - topná tìlesa.
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1 - kotel, 2 - termostatický ventil, 3 - èerpadlo TUV; 4 - rozdílový ventil, 5 - sbìrné 
zaøízení otevøené, 6 - nádrž TUV, 8 - èerpadlo ú.t.; 9 - topná tìlesa

Obr. 16 Ukázkové schéma výhøevné instalace otevøeného systému s teplotní ochranou kotle s 
použitím termostatického ventilu.
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Obr. 17 Ukázkové schéma výhøevné instalace uzavøeného systému s teplotní 
ochranou kotle s použitím termostatického ventilu.
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5.5. PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Øídící a elektronická èást kotle je napájena sí�ovým 
napìtím 230 V / 50 Hz.  Místnost kotelny, ve které je kotel 
umístìn, by mìla být opatøena elektrickým rozvodem typu 
TN-C nebo TN-S (s ochranným pøevodem nebo ochranì-
neutrálním) shodnì s pøedpisy platnými v tomto odvìtví.  
Elektrické rozvody (bez ohledu na typ provedení) musí být 
ukonèeny zásuvkou s uzemnìním.

Zásuvka by mìla být v bezpeèné vzdálenosti od zdrojù tepla.  
Doporuèuje se, aby bylo ke kotli vyrobeno samostatné 
vedení.

5.6. PØIPOJENÍ KE KOMÍNU
Pro pøipojení sopouchu kotle ke komínu použijte 

ocelových profilù adekvátního prùøezu a tvaru.  Tlouš�ka 
plechu, ze kterého bude kouøovod vyroben, nesmí být menší 
než 3 mm.  Kouøovod musí mít spád ve smìru ke kotli.  
Zvláštní pozornost je tøeba vìnovat tìsnosti provádìných 
spojení.  Použití tepelné izolace kouøovodu má za úkol 
vylepšit tah komína.  Velký vliv na práci kotle èi jejich skupin 
má správná výška a prùøez komína.  Špatné parametry 
komínového kanálu mohou zpùsobovat nepravidelnosti èi 
poruchy v provozu kotle.  Velikost prùøezu komína je uvedena 
v tabulce è. 10.

Tabulka è. 10 Výbìr prùøezu a výšky komína

Níže uvedený vzorec usnadòuje výbìr potøebného prùøezu 
komína.

 Kde:
F – prùøez komína [ m ] 
Q – tepelný výkon jednoho nebo skupiny kotlù pøipojené k 
jednomu komínovému kanálu [ kW ]
h – výška komína mìøená od vodorovné roviny roštu kotle po 
konec vývodu [ m ]

Komín musí být vyveden minimálnì 150 cm nad úroveò 
støechy.  Stìny komínového kanálu by mìly být hladké, tìsné, 
bez zbyteèných zúžení a zalomení a bez žádných dalších 
pøípojek.  Nový komín je nutné vysušit a vyhøát pøed 
rozpálením kotle. V pøípadì pochybností nechte 

PØI POUŽITÍ ZÁSUVKY BEZ UZEMNÌNÍ HROZÍ NEBEZPEÈÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM!

VŠECHNA ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ MOHOU BÝT PROVÁDÌNA POUZE 
SPECIALIOVANÝM ODBORNÍKEM S PATØIÈNOU KVALIFIKACÍ A 
OPRÁVNÌNÍMI/SEP do 1kV/.
UŽIVATELI JE ZAKÁZÁNO SUNDÁVAT KRYT REGULÁTORU NEBO 
VENTILÁTORU A JAKKOLI ZASAHOVAT ÈI UPRAVOVAT ELEKTRICKOU 
INSTALACI ZAØÍZENÍ. PROVEÏTE OCHRANNÉ SPOJENÍ KOTLE V MÍSTÌ 
OZNAÈENÉM INFORMAÈNÍM PIKTOGRAMEM.

PRO PØIPOJENÍ KOTLE KE KOMÍNU POUŽIJTE KOUØOVODY A NÁSTAVBY 
VÝVODU SPALIN DOPORUÈOVANÉ VÝROBCEM.  POUŽITÍ JINÝCH NEŽ 
ORIGINÁLNÍCH DÍLÙ HROZÍ ZTRÁTOU ZÁRUKY NA ZAØÍZENÍ.
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9 10 1110
16x16

180
18x18

200
24x24

270
19x19

210

Výkon kotle  [kW]
2Topná plocha  [m ]

Minimální výška komínu  [m]
Minimální prùøez komínu [cmxcm]
                                                    [  mm]Ø

15

1,8

8
14x14

160

Váš komín provìøit kominíkem. Ocelové komíny by mìly být 
o 15 – 20% vyšší než adekvátní zdìné komíny.   Pozor!  Z 
dùvodu vysoké úèinnosti, doporuèujeme pro kotle typu 
AGRO UNI-NO/AGRO UNI-NZ, použítí komínového 
vložkování z nerezové žáruvzdorné oceli.

6. OBSLUHA A PROVOZ  
6.1. DOPLÒOVÁNÍ VODY DO SYSTÉMU
Pøed rozpálením kotle je potøeba naplnit systém vodou.  
Naplòování kotle a celého systému by mìlo být provedeno s 
využitím vypouštìcího nátrubku.  Tuto èinnost provádìjte 
pomalu, abyste zajistili únik vzduchu ze systému.  Voda pro 
obìh ústøedního topení by mìla být zbavena mechanických i 
organických neèistot a splòovat požadavky normy PN-85/C-
04601.  V pøípadì výskytu stálých úbytkù vody v systému je 
možné doplòování vodou o tvrdosti <4°n. V nových 
systémech je první voda tzv. „surovou vodou“, a tvrdost 
doplòující vody by mìla být na úrovni 4°n.

Abyste zjistili, zda je systém správnì naplnìn, 
odšroubujte na nìkolik sekund propouštìcí ventil na 
signalizaèním potrubí.  Stály, nepøerušovaný výtok vody 
svìdèí o správném naplnìní systému. Tento zpùsob kontroly 
se týká výhøevné instalace zabezpeèené v otevøeném 
systému. Pøípadné doplòování vody do systému by mìlo 
probíhat v provozní pøestávce zaøízení.  Nastane-li taková 
potøeba, spouštíme vodu pøes vypouštìcí nátrubek (uzávìr) 
do odpadu nebo odpadní møížky..

6.2. NULOVÝ START KOTLE /INFORMACE PRO 
SERVIS/

Pøed zprovoznìním kotle zkontrolujte:
zda je systém naplnìný vodou,
tìsnost spojù ohøívacího systému,
zda je správnì provedeno pøipojení ke komínu,
tìsnost obestavby topeništì a styèných ploch 
ventilátoru a èistících otvorù
zpùsob pøipojení k elektrické síti 

Nulový start provádìjte takto:
• spus�te kotel – rozpalte v topeništi podle pokynù v 

návodu kapitola 6.3.,
• ohøejte kotel na patøiènou provozní teplotu, 
    doporuèuje se teplota vody na výstupu z kotle 
    minimálnì 60°C, 
• opìt zkontrolujte tìsnost kotle,
• proveïte kontrolu výhøevnosti podle normy,

• 
•
•
•

•
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JE NEPØÍPUSTNÉ A ZAKÁZANÉ DOPLÒOVÁNI VODY V SYSTÉMU ZA 
PROVOZU KOTLE, OBZVLÁŠ� JE-LI KOTEL SILNÌ ROZEHØÁTÝ, PROTOŽE 
TÍMTO HROZÍ POŠKOZENÍ NEBO PRASKNUTÍ KOTLE. 
DOPLÒOVÁNÍ VODY V SYSTÉMU JE DÚSLEDKEM JEDINÌ ZTRÁT 

VYPAØENÍM, JINÉ ÚBYTKY NAPØ. NETÌSNOSTMI JSOU NEPØÍPUSTNÉ, 
HROZÍ VZNIK KOTLOVÉHO KAMENE, COŽ VEDE K TRVALÉMU POŠKOZENÍ 
KOTLE.

NULOVÝ START KOTLE MÙŽE BÝT PROVEDEN VÝHRADNÌ PROŠKOLENÝM 
SERVISEM DODAVATELE

V PØÍPADÌ POUŽITÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU NA ZPÌTNÉM SYSTÉMU 
KOTLE (OBR. 16 POZ. 2 A OBR. 17 POZ. 10), KTERÝ JE V DOBÌ NAPLNÌNÍ 
VÝHØEVNÉHO SYSTÉMU UZAVØEN, JE POTØEBA POUŽÍT DVA VENTILY K 
NAPLNÌNÍ VÝHØEVNÉHO SYSTÉMU.



Pøi rozpalování mùže dojít k úniku dýmu do kotelny 
nebo pocení (orosení) kotle.  Po rozehøátí kotle a kouøovodù 
by mìly uvedené jevy ustoupit. 
V prùbìhu bìžného provozu kotle, spoèívá jeho obsluha na 
obèasném doplòování paliva v zásobníku a odstraòování 
popela.  Doba obsluhy nepøekraèuje (v závislosti na velikosti 
kotle) od 15 do 30 minut.  Jednorázové naplnìní základního 
paliva staèí na 1 – 3 dny práce kotle se jmenovitým výkonem. 
Zastavení práce kotle mùže nastat v dùsledku vyèerpání 
paliva v zásobníku, nebo v pøípadì zablokování spirálového 
podavaèe paliva v dùsledku velkých kusù èi nežádoucích 
pøedmìtù v zásobníku. 

V systému ústøedního topení se odbìrová tepelná 
charakteristika mìní v závislosti na zmìnách venkovních 
klimatických podmínek (èást dne, zmìna vnìjší teploty).  
Hodnota teploty vody vystupující z kotle záleží také na 
tepelném charakteru budovy – použitých stavebních a 
izolaèních materiálech.

PW. DEFRO -serws
Ruda Strawczyñska 103a
26-067 Strawczyn
fax 041 303 91 31
serwis@defro.pl
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•seznamte uživatele s obsluhou kotle
•vyplòte potøebné údaje v Záruèním Listu.

Dokonèení montáže a provedení kontroly výhøevnosti musí 
být zaznamenáno v Záruèním Listu.  Vyplnìný Záruèní List 
by mìl uživatel odeslat na adresu výrobce pro registraci 
uživatele v systému firmy.

6.3. ZPROVOZNÌNÍ KOTLE A PROVOZ (NÁVOD PRO 
UŽIVATELE)

Pøed rozpálením kotle zkontrolujte:
- Prùchodnost systému,
- Zda je systém správnì naplnìn vodou,
- Stav vody v bezpeènostním systému kotle.  

Kotel pracuje v nepøetržitém pracovním módu (bez 
vyhašování), proto jej také nerozpalujeme pøíliš èasto.  Pøed 
rozpálením kotle doplòte palivo do zásobníku tak, aby jej bylo 
možné hermeticky uzavøít.  Pøi doplòování paliva dbejte, aby 
se v nìm nenacházely pøíliš velké kusy paliva, kovové 
pøedmìty, kameny èi jiná tìlesa, které by mohly zpùsobit 
zablokování spirálového podavaèe paliva.  

Poté zapnìte regulátor v módu manuálního øízení 
“režim ruèní práce“, na dobu, po které podavaè dopraví èást 
paliva ze zásobníku do topeništì (3-6 minut).  Na dopravené 
vrstvì paliva skrz rozpalovací dvíøka umístìte kousky papíru, 
a na papír kousky døíví.  Potom zapalte papír, zavøete dvíøka a 
zapnìte ventilátor.  Když je topeništì rovnomìrnì rozpálené, 
pøestavte regulátor do automatického pracovního módu 
“režim automatické práce“.  V tomto pracovním režimu 
nastavte na regulátoru hodnotu zadané teploty (teplota vody 
v kotli), definujte èas práce podavaèe a urèete interval mezi 
dalšími automatickými zapnutími podavaèe.  Tuto èinnost 
proveïte podle procedur a pokynù uvedených v návodu k 
obsluze regulátoru. 

V pøípadì vyhasnutí v kotli v prùbìhu rozpalování je 
potøeba ohništì vyèistit, provìtrat kanály kotle a opìt zahájit 
rozpalování.  Po jednorázovém zapálení kotel pracuje bez 
potøeby obsluhy a proces spalování se odehrává plynule. V 
prùbìhu bìžného provozu kotle, spoèívá jeho obsluha na 
obèasném doplòování paliva v zásobníku a odstraòování 
popela
Nastavení øídící jednotky je potøeba vyregulovat v závislosti 
na aktuální vnitøní teplotì a spalovaného paliva.  Nastavené 
hodnoty je potøeba vybrat (pøi kontrole stavu a obraz ohnì v 
ohništi) tak, aby:
topeništì nevyhaslo – v dùsledku pøíliš malých dodávek 
paliva po pøíliš dlouhých intervalech, aby podavaè 
neshazoval z plochy topeništì vrstvu žáru. 
Èervený, dýmící oheò poukazuje na to, že je pøívod vzduchu 
do spalovací komory pøíliš malý.  Svìtlý, bílý oheò naopak, že 
je pøísun vzduchu pøíliš velký.  Oheò hoøí správnì tehdy, když 
je možné zpozorovat èistý, intenzivnì hoøící žlutý plamen. 
Nastavení upravujte s krokem maximálnì 5 – 10 % stávajícího 
stavu jednorázovì.  Je potøeba pøibližnì 20 – 30 minut než se 
projeví zmìny v nastavovaných parametrech podavaèe 
(a/nebo regulace pøívodu vzduchu) na aktivní vrstvì hoøícího 
žáru.  
V automatickém pracovním režimu regulátor mìøí teplotu 
vody uvnitø kotle a na základì namìøených hodnot 
adekvátnì reguluje èinnost spirálového podavaèe paliva a 
návìvného ventilátoru.  Zároveò regulátor øídí práci 
obìhového èerpadla ústøedního topení, je-li jim systém 
vybaven.

PRAVIDELNÌ – ALESPOÒ JEDNOU DENNÌ – OTVÍREJTE DVÍØKA TOPENIŠTÌ 
A KONTROLUJTE STAV PLAMENE, EVENTUÁLNÌ PØI ZJIŠTÌNÍ 
NEPRAVIDELNOSTÍ A NARUŠENÍ PLYNULOSTI SPALOVACÍHO PROCESU, 
PODLE POTØEBY VYREGULUJTE ZADANÉ PARAMETRY.  JE POTØEBA 
ROVNÌŽ ODSTRANIT STRUSKU V PØÍPADÌ JEJÍHO ZJIŠTÌNÍ NA ROŠTU 
OHNIŠTÌ.

VYUŽÍVÁNÍ KOTLE PØI TEPLOTÌ VÝŠŠÍ NEŽ  65°C ÚÈINNÌ PØEDCHÁZÍ 
TVOØENÍ KONDENZÁTU A ZRYCHLENÉ KOROZI KOTLE.

PØI ROZPALOVÁNÍ STUDENÉHO KOTLE MÙŽE NASTAT SRÁŽENÍ VODNÍ 
PÁRY NA STÌNÁCH KOTLE, TZV. „POCENÍ“, KTERÉ MÙŽE VYPADAT, JAKOBY 
KOTEL VYTÉKAL.  TENTO JEV JE ZCELA PØIROZENÝ, A ZANIKÁ PØI 
ROZPÁLENÍ KOTLE NAD 65°C. V PØÍPADÌ ZCELA NOVÉHO KOTLE, V 
ZÁVISLOSTI NA VENKOVNÍCH ATMOSFERICKÝCH PODMÍNKÁCH A TEPLOTY 
VODY UVNITØ KOTLE, MÙŽE TENTO JEV TRVAT I NÌKOLIK DNÍ. 

PØEDCHÁZEJTE ÚPLNÉMU VYPRÁZDNÌNÍ ZÁSOBNÍKU NA PALIVO. 
MINIMÁLNÍ HLADINA ZAPLNÌNÍ ZÁSOBNÍKU NA PALIVO JE 25% JEHO 
OBJEMU.

MOŽNÉ NIKDY STÁT NAPROTI KOTLE. HROZÍ TO POPÁLENÍM.

V DOBÌ PRÁCE KOTLE, MUSÍ BÝT KRYT ZÁSOBNÍKU UTÌSNÌN - HROZÍ 
VRÁCENÍ PLAMENE DO ZÁSOBNÍKU. V PRÙBÌHU OTEVÍRÁNÍ DVÍØEK NENÍ 

JE POTØEBA POUŽÍVAT POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ SOUÈÁSTKY 
KOUPENÉ U SPOLEÈNOSTI DEFRO. SPOLEÈNOST DEFRO NENESE ŽÁDNOU 
ZODPOVÌDNOST ZA NESPRÁVNÝ CHOD ZAØÍZENÍ VZNIKLÝ V DÙSLEDKU 
NEORIGINÁLNÍCH DÍLÙ.
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10
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kg/h
kW 15
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25
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30

35 40 45 50 60 70 80 9055 65 75 85 95
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/s
/

èas prodlevy podávání paliva /s/

3,30
25,7

2,64
20,5

2,20
17,1

1,80
14,7

1,65
12,8

1,40
11,4

1,32
10,2

1,19
9,35

1,10
8,58

1,00
7,90

0,94
7,35

0,88
6,84

0,82
6,40

0,77
6,00

1,88
14,7

1,98
15,4

2,08
16,2

2,20
17,1

2,32
18,1

2,47
19,3

2,60
20,5

2,80
22,0

3,00
23,7

3,30
25,7

3,60
28,0

2,39
18,7

2,51
19,6

2,64
20,5

2,77
21,6

2,90
22,6

3,10
24,2

3,30
25,7

3,52
27,4

3,70
29,4

2,80
22,3

2,90
23,3

3,14
24,5

3,30
25,7

3,47
27,0

3,60
28,5

3,30
25,7

3,44
26,8

3,59
28,0

3,77
29,4

1,38
10,8

1,46
11,4

1,55
12,1

1,65
12,8

1,76
13,7

1,80
14,7

2,00
15,6

2,20
17,1

2,30
18,7

2,64
20,5

2,90
22,8

3,30
25,7

3,70
29,4

2,29
17,9

2,64
20,5

2,75
21,4

3,04
23,7

3,16
24,7

pro kotle AGRO UNI 15-25*

pro kotle AGRO UNI 35-75*

*Pozor!!! Není možné nastavit parametry tak, aby mohlo dojít k pøekroèení nominálního výkonu kotle, což by zpùsobilo neefektivní 
spalování paliva.

1005

5

10

10

kg/h
kW 15

15

20

20

25

25

30

30

35 40 45 50 60 70 80 9055 65 75 85 95

cz
as

 p
o

d
aw

an
ia

 p
al

iw
a 

/s
/

èas prodlevy podávání paliva  /s/

7,13
49,1

9,50
65,4

5,70
39,3

4,75
32,7

4,07
28,0

3,56
24,5

3,17
21,8

2,85
19,6

2,59
17,8

2,38
16,4

2,19
15,1

2,04
14,0

1,90
13,1

1,78
12,3

1,68
11,6

4,07
28,0

4,28
29,4

4,50
31,0

4,75
32,7

5,03
34,6

5,34
36,8

5,70
39,3

6,11
42,1

6,58
45,3

7,13
49,1

7,77
53,5

5,18
35,7

5,43
37,4

5,70
39,3

6,00
41,3

6,33
43,6

6,71
46,2

7,13
49,1

7,60
52,4

8,14
56,1

10,36
71,4

9,50
65,4

8,77
60,4

6,20
42,3

6,48
44,6

6,79
46,7

7,13
49,1

7,50
51,7

7,92
54,5

10,96
75,5

10,18
70,1

9,50
65,4

8,91
61,3

8,38
57,7

7,13
49,1

7,43
51,2

7,77
53,5

8,14
56,1

10,69
73,6

10,06
69,3

9,50
65,4

9,00
62,0

8,55
58,9

3,00
20,7

3,17
21,8

3,35
23,1

3,56
24,5

3,80
26,2

4,07
28,0

4,38
30,2

4,75
32,7

5,18
35,7

5,70
39,3

6,33
43,6

7,13
49,1

8,14
56,1

10,69
73,6

9,50
65,4

8,55
58,9

9,50
65,4

4,96
34,1

4,75
32,7

5,70
39,3

5,94
4,09

6,58
45,3

6,84
47,1
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W tabeli 11. podano orientacyjne nastawy mocy kot³ów. Ka¿dy kociol nale¿y ustawic indywidualnie w zale¿noœci od potrzeb 
konkretnego obiektu ogrzewanego oraz skladu jakoœciowego paliwa.
Tabela 11. Orjentacyjne nastawy mocy kot³ów AGRO UNI-NO/AGRO UNI-NZ przy spalaniu wegla kamiennego - groszek, wartoœæ opa³owa 
28,5 MJ/kg.

6.4. PROVOZ KOTLE V MANUÁLNÍM REŽIMU / 
HAVARIJNÍ SPALOVACÍ KOMORA

Topení s použitím pevného roštu s automatickým 
ventilátorem.

Vypnìte elektronický regulátor a vytáhnìte kabel ze 
zásuvky, otevøete dvíøka popelníku a ohništì.  Oèistìte 
povrch ohništì a odstraòte palivo z povrchu ohništì. V kotli 
AGRO UNI je k dispozici pevný rošt, který je chlazený vodou. 
Poté opìt zapojte kotel do elektrické sítì.
Pøipojit elektronický regulátor, pøejít k MENU INSTALACE a 
odpojit podavaè paliva nastavením v menu PODAVAÈ V 
REŽIMU AUTO do pozice VYPNUTÝ. Poté na rošt dejte papír a 
tøísky, rozpalte v kotli oheò a postupnì pøidávejte malé 
kousky uhlí, dokud nevznikne vrstva žáru cca 6-10cm vysoká. 
Po získáni rozpálené vrstvy zasypejte komoru ruèního topení 
palivem / s vlastnostmi uvedenými v kapitole 1.2./

V PØÍPADÌ NEDOSTATKU ELEKTRICKÉHO NAPÌTÍ NEBO EVENTUÁLNÍ 
PORUCHY SYSTÉMU PODÁVAJÍCÍHO PALIVO, KOTEL MÙŽE POØÁD 
PRACOVAT POD PODMÍNKOU GRAVITAÈNÍHO ODBÌRU TEPLA NEBO ZA 
STÁLÉHO DOZORU KOTLE. 

maximálnì po horní okraj litinové møížky, která zabezpeèuje 
žár. Poté uzavøete všechna dvíøka, pøepnìte regulátor do 
režimu automatické práce a nastavte požadovanou teplotu 
výhøevné vody. Je potøeba kontrolovat proces spalování a 
doplnit palivo, když nejprve prokypøíte žár pomocí vhodných 
nástrojù.  Jakmile se budete chtít vrátit k automatickému 
režimu, je nutné kotel dobøe vyèistit a v MENU INSTALACE 
nastavit PODAVAÈ V REŽIMU AUTO do pozice ZAPNUTÝ. 
Topení s použitím pevného roštu, bez automatického 
ventilátoru.

Vypnìte elektronický regulátor a vytáhnìte kabel ze zásuvky, 
otevøete dvíøka popelníku a ohništì.  Oèistìte povrch ohništì 
a odstraòte palivo z povrchu ohništì. V kotli AGRO UNI je k 
dispozici pevný rošt, který je chlazený vodou. Poté na rošt 
dejte papír a tøísky, rozpalte v kotli oheò a postupnì 
pøidávejte malé kousky uhlí, dokud nevznikne vrstva 

REŽIM SPALOVÁNÍ BEZ AUTOMATICKÉHO VENTILÁTORU JE POTØEBA 
POUŽÍVAT VÝHRADNÌ S CÍLEM OCHRANY PØED ZAMRZNUTÍM INSTALACE 
A POD PODMÍNKOU ZARUÈENÍ GRAVITAÈNÍHO ODBÌRU TEPLA A PØÍ 
NEUSTÁLEM HLÍDÁNÍ KOTLE.
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žáru.
Po získáni rozpálené vrstvy, zasypejte komoru ruèního topení 
palivem / s vlastnostmi uvedenými v kapitole 1.2. Spalování v 
kotli bude probíhat samovolnì s vydatností, která závisí na 
dodaném množství vzduchu a náležitì nastavenými 
popelovými dvíøky. Je potøeba kontrolovat proces spalování a 
doplnit palivo, když nejprve prokypøíte žár pomocí vhodných 
nástrojù. Jakmile se budete chtít vrátit k automatickému 
režimu je nutné kotel dobøe vyèistit.

6.5. ZAØÍZENÍ ZABEZPEÈUJÍCÍ KOTEL.
Kotle AGRO UNI mají zabezpeèení, která snižují riziko stavu 
ohrožení, ale je potøeba nadále dohlížet na kotel. K 
základnímu zabezpeèené kotle patøí:
•teplotní èidlo na clonì spirálového podavaèe  - v pøípadì 

vrácení plamene / žáru/ do podavaèe elektronický regulátor 
kotle pøepne podavaèe paliva do režimu stálé práce /na 
dobu 10 minut/, což zpùsobí odstranìní žáru z podavaèe. 
Zabezpeèení funguje v pøípadì, kdy je kotel napájen 
elektrickou energií.

•èidlo otevøení krytu zásobníku na palivo - ve znaèném 
stupni omezuje možnost vrácení plamene do systému 
podávání paliva a vytvoøení tzv. "druhého komínu". V 
pøípadì otevøení nebo ponechání netìsnì otevøeného 
krytu zásobníku v prùbìhu práce kotle, èidlo pøedává signál 
do elektronického regulátoru, který rozpojuje podavaè 
paliva a ventilátor a zároveò spustí akustický signál.

•termické zabezpeèení kotle 
AGRO UNI-NO - - v pøípadì pøekroèení krajní teploty 85°C 

bimetalické èidlo umístìné u teplotního èidla kotle odpojí 
ventilátor a podavaè. Zabezpeèení pøedchází zavaøení vody 
v instalaci, v pøípadì pøehøátí kotle nebo poškození 
elektronického regulátoru. Po zafungování tohoto 
zabezpeèení, kdy teplota klesne na bezpeènou hodnotu, 
èidlo se samovolnì odblokuje a alarm se vypne. V pøípadì 
poškození, ne pøehøáni, tohoto èidla bude hoøák, ventilátor 
a podavaè paliva vypnut.

AGRO UNI-NZ - v pøípadì pøekroèení krajní teploty 95°C na 
kotli použitý teplotní bezpeènostní omezovaè STB v 
elektrickém systému regulátoru odpojí napájení ventilátoru 
a podavaèe. Zabezpeèení pøedchází zavaøení vody v instalaci 
v pøípadì pøehøátí kotle nebo jeho poškození.

•zabezpieczenie przeciwprzeci¹¿eniowe podajnika paliwa -
zablokování spirálového podavaèe zpùsobí seøíznutí 
elementu zabezpeèujícího motor pøed poškozením.  
Zabezpeèujícím elementem je šroub M5x50 s 
šestiúhelníkovou hlavicí/tøída životnosti 8.8/ se závitem ne 
delším než 10mm zabezpeèena šestiúhelníkovou maticí 
M5. Šroub je vyroben pro PW DEFRO na zakázku a je 
dostupný jako náhradní souèástka a nevztahuje se na nìj 
záruka.

 •systém automatického vodního hašení HASIÈ I-
zabezpeèení pøed vrácením plamene do potrubí podavaèe 
paliva. Zabezpeèení je realizováno nezávisle na napájení 
elektrickou energií s podporou termostatického ventilu. V 
pøípadì nebezpeèného nárùstu teploty / nad 95°C/ v 
systému podávání paliva, následuje otevøení ventilu a voda 
z expanzní nádrže, umístìné vedle kotle, gravitaènì stéká 
do podavaèe paliva, èímž uhasí žár v podavaèi.

   

JE POTØEBA PRAVIDELNÌ KONTROLOVAT STAV 
TÌSNÌNÍ KRYTU ZÁSOBNÍKU NA PALIVO. PO 
UZAVØENÍ ZÁSOBNÍKU, TÌSNÌNÍ BY MÌLO TÌSNÌ 
PØILÉHAT K POVRCHU. NEPØÍPUSTNÉ JE 
PRÙSVITNÉ TÌSNÌNÍ A SPÁRY MEZI KRYTEM A 
ZÁSOBNÍKEM PALIVA.

 gasz¹c zarzewie ognia.

6.6. SEZÓNNÍ OBSLUHA KOTLE, ÈIŠTÌNÍ A 
ÚDRŽBA

každodenní obsluha
•v závislosti na používaném palivu je potøeba pravidelnì 

kontrolovat hladinu paliva v zásobníku. Minimální množství 
paliva je 25% objemu zásobníku. Po doplnìní paliva je 
potøeba dobøe utìsnit zásobník!

•v prùbìhu prùmìrného spalování postaèí popelník 
vyprázdnit každý druhý den. Je potøeba mít na pamìti 
použití rukavic.

týdenní obsluha
•otevøete dvíøka ohništì a zkontrolujte stav plamene. V 

pøípadì rozpoznaní nenormálních stavù je potøeba opravit 
nastavení.

•odstranit strusku; pokud se objeví v ohništi ve vìtším 
množství, je potøeba opravit proporce množství uhlí a 
vzduchu. V pøípadì permanentního výskytu strusky 
zkontrolujte, jestli je typ uhlí v souladu s doporuèeným 
typem.

mìsíèní obsluha
Proveïte týdenní obsluhu a kromì toho:
•vyèistìte plochy pro vedení tepla - spalinové kanály, boèní 

stìny spalovací komory. Doporuèuje se èištìní jednou 
týdnì, což znaènì snižuje spotøebu paliva. Pøed èištìním je 
nutné kotel vypnout hlavním vypínaèem, poèkat až bude 
kotel zcela studený a zabezpeèit hoøák pøed zneèištìními, 
která se do nìj mohou dostat. Èištìní je potøeba provádìt 
dvíøky kotle pomocí nástrojù, které jsou dodávány spolu s 
kotlem. 

•zkontrolovat nahromadìní zbytkù strusky v hoøáku, 
eventuálnì uhasit kotel a vyèistit hoøák..

•zkontrolovat, jestli se v zásobníku na palivo a ochranném 
potrubí podavaèe uhlí nevyskytla akumulace uhelného 
prachu nebo jiných odpadù, které je potøeba odstranit.

•zkontrolujte stav vzduchových trysek a jejich prùchodnost.

POZOR! Výše uvedené èinnosti je potøeba rovnìž provést po 
ukonèené topné sezóny. Kotel je nutnéPOZOR! Výše 
uvedené èinnosti je potøeba rovnìž provést po ukonèené 
topné sezóny. Kotel je nutné.

 
Doporuèuje se rovnìž nainstalování dodateèného systému 
hašení HASIÈ II napájeného z vodovodní sítì, fungujícího 
nezávisle na pøísunu elektrické energie. Dodateèné systémy 
hašení snižují riziko vrácení plamene do podavaèe paliva.

Systém HASIÈ II je nadstandardním vybavením 
platným podle ceníku.

Instrukce montáže systému hašení HASIÈ I a II a 
poznámky týkající se údržby najdete na stranách 43-44. 
obrázky 23 a 24.

PRACOVNÍ TEPLOTA JEDNOTLIVÝCH ÈÁSTÍ KOTLE MÙŽE DOSÁHNOUT AŽ 
400°C! VE SNAZE VYÈISTIT KOTEL JE POTØEBA KOTEL VYPNOUT A VYÈKAT, 
DOKUD SE TEPLOTA POVRCHU KOTLE NESNÍŽÍ.
SERVISNÍ ÈINNOSTI A ÚDRŽBU JE NUTNÉ PROVÁDÌT S DÙKLADNOU 
OPATRNOSTÍ A TYTO ÈINNOSTI MOHOU PROVÁDÌT POUZE DOSPÌLÉ 
OSOBY. MUSÍ DÁVAT POZOR, ABY SE V PRÙBÌHU ÈIŠTÌNÉ KOTLE 
NENACHÁZELY V BLÍZKOSTI DÌTI. 
PØED ZAHÁJENÍM SERVISNÍCH ÈINNOSTÍ A ÚDRŽBY JE POTØEBA ODPOJIT 
NAPÁJENÍ KOTLE.
K OBSLUZE KOTLÙ POUŽÍVEJTE RUKAVICE, OCHRANNÉ BRÝLE A POKRÝVKY 
HLAVY.

PRO ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉ EFEKTIVITY SPALOVÁNÍ JE NUTNÉ UDRŽOVAT 
KONVEKÈNÍ KANÁLY A PLECHY UVNITØ TOPENIŠTÌ V NÁLEŽITÉ ÈISTOTÌ. 
SAZE, PYLY A POPEL, VZNIKAJÍCÍ PØI SPALOVÁNÍ, ZPÙSOBUJÍ SNÍŽENÍ 
EFEKTIVITY A ÚÈINNOSTI SPALOVACÍHO PROCESU.



Po požáru v komínì je nutné zavolat kominíka, aby provedl 
vyèištìní pøevodù a zjistil technický stav komínu.
 

 7. POZNÁMKY K UŽÍVÁNÍ KOTLE

   

1. Kotel mohou obsluhovat pouze dospìlé osoby, které se 
seznámily s tímto návodem a jsou proškoleny ve vìci obsluhy 
kotle
2. Je zakázáno pøebývání dìtí v blízkosti kotle bez dohledu 
dospìlé osoby
3. K rozpalování se nesmí používat tekutá rozpalovadla nebo 
hoølavé tekutiny, použijte tuhé materiály- døíví, papír atd.
4. Proniknou-li do kotelny nebezpeèné hoølavé plyny èi výpary, 
nebo probíhají-li v kotelnì práce, které by mohly zapøíèinit 
vznik požáru (napø. lepení, lakování), je bezpodmíneènì nutné 
pøed zaèátkem tìchto prací kotel vypnout. 
5. Po dobu práce kotle teplota ohøívací vody nesmí pøekroèit 
90°C.  Pøi pøehøátí kotle aktivujte všechny možné odbìry tepla 
ze systému, vypnìte ventilátor a tìsnì uzavøete dvíøka kotle. 
6. Na kotli a v jeho blízkosti neodkládejte a neumis�ujte žádné 
hoølavé materiály
7. Napájecí vedení obìhového èerpadla a èerpadla systému 
teplé užitkové vody veïte zdaleka od zdrojù tepla (dvíøka, 
sopouch)
8. Je zakázáno zasahování a manipulace s elektrickými a 
konstrukèním èástmi kotle.
9. Používejte palivo doporuèené výrobcem o koncesovaných 
dodavatelích (nejlépe s atestem). 
10. Pøi odstraòování popela z kotle se nesmí ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od nìj nacházet žádné hoølavé materiály.  
Popel odkládejte do žáruvzdorných nádob opatøených víkem.
11. Po skonèení topné sezony kotel a kouøovody dùkladnì 
proèistìte.  Kotelna by mìla být udržovaná suchá a èistá.  
Vyjmìte palivo z kotle, z potrubí podavaèe, ze zásobníku paliva 
a ponechte kotel a zásobník s pootevøenými dvíøky a víky.

6.9. ODSTAVENÍ KOTLE
Po konci topné sezóny nebo jiných pøípadech 

plánovaného odstavení kotle z provozu, je tøeba ponechat 
zcela shoøet poslední dávku paliva vsypanou do spalovací 
komory a poté odstranit strusku a popel ze spalovací i 
popelníkové komory. Kotel  dùkladnì vyèistìte,  
bezpodmíneènì vyèistìte spalovací komoru, prostor 
popelníku a kouøovody a konvekèní kanály. 

V dobì klidu kotle mùže být voda z jeho pláštì 
vypuštìná pouze v pøípadì nutných opravných èi montážních 
prací.  Pro ochranu kotle mimo topnou sezónu je nutné jej 
oèistit od popela a usazenin obsahujících nejvíce síry a 
provést konzervaci.  

V pøípadì montáže kotle v chladných a vlhkých 
kotelnách, je potøeba v letním období zajistit jeho ochranu 
pøed vlhkostí, napøíklad vložením absorpèní vložky pohlcující 
vzdušnou vlhkost (napø. nehydratované pálené vápno, Silica 
Gel)
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Celkové prohlídky je potøeba provést jednou roènì v dobì 
odstavení kotle z provozu. Nalezené poruchy kotle, napø. 
poškození pohonu podavaèe paliva, pøirozené opotøebování 
èástí je nutné nahlásit autorizovanému servisu.

6.7. HAVARIJNÍ VYPNUTÍ KOTLE

V havarijních situacích nebo stavech jako:
- Nárùst teploty vody v kotli nad maximální hranici 

85°C, regulátor pøejde do havarijního stavu, rozepne 
kontakty omezovaèe STB a zapne obìhové èerpadlo a 
èerpadlo systému teplé užitkové vody, vypne ventilátor a 
podavaè paliva.  Tento stav je signalizován na displeji 
regulátoru.  Pro reaktivaci práce omezovaèe STB zjistìte 
pøíèinu jeho aktivace a eventuálnì ji odstraòte, 

- Zvýšení tlaku,
- Zjištìní náhlého, velkého výtoku vody z kotle nebo 

systému,
- Prasknutí potrubí, ohøívaèù, armatur èi zaøízení 

(uzávìry, ventily, èerpadla),
- Jiných ohrožení a narušení bezpeènosti provozu 

kotle, Postupujte takto: 
1) Odstraòte palivo z komory topeništì do plechové 

nádoby, dávejte pozor, abyste se nepopálili, nenadýchali 
škodlivého kouøe (v místnosti pobývejte krátce, v rámci 
možnosti otevøete dveøe a ventilaèní otvory).  Odstraòování 
žáru z komory topeništì lze provádìt pouze s pomocí druhé 
osoby.  V pøípadì silného zadýmení místnosti kotelny, které 
by nedovolovalo odstranìní žáru, zavolejte hasièe. Je 
dovoleno zasypání komory topeništì suchým pískem.  Je 
bezpodmíneènì zakázáno uhašení žáru v topeništi zalitím 
vodou.  Prolévání topeništì vodou mùže probíhat pouze 
mimo místnost kotelny, na èerstvém vzduchu, ze vzdálenosti 
minimálnì 3m; 

2) zjistìte pøíèinu havárie, odstraòte ji, po ujištìní, že je 
kotel a celý systém opraven a funkèní, mùžete zaèít s 
uvedením systému do provozu. 

6.8. POSTUP V PØÍPADÌ VZNIKU POŽÁRU KOMÍNA - 
ZAPÁLENÍ SAZÍ V KOMÍNÌ.

Vznícení sazí v komínu je zpùsobeno zapálením 
nahromadìných èástí uvnitø komínových pøevodù 
(odvádìjících kouø), které se nasbíraly v prùbìhu provozu 
kotle a nebyly vyèištìny kominíkem.

1. Zavolejte hasièe (tel. èíslo 150), podrobnì uveïte 
informace o situaci a pøesné umístìní budovy;
2. Uhaste topeništì;
3. Dobøe uzavøete dvíøka kotle a komínu, èímž zamezíte 
pøísunu vzduchu (nedostatek vzduchu mùže èasem zaèít 
uhašovat);
4. Po celou dobu kontrolujte délku komínového pøevodu od 
místností, jestli se neobjevují praskliny, kterými se mùže 
oheò rozšíøit do místností;
5. Pøipravte k eventuálnímu použití hasící prostøedky, napø. 
hasicí pøístroj, deku, chladící hadici k vodní instalaci, vodu v 
nádobì;
6. Zpøístupnit místnosti a pøedat nezbytné informace 
hasièùm.

V DOBÌ HAVARIJNÍHO ZASTAVENÍ PROVOZU KOTLE 
BEZPODMÍNEÈNÌ DBEJTE O BEZPEÈNOST LIDÍ A DODRŽUJTE 
PROTIPOŽÁRNÍ PØEDPISY.

ZAKAZUJE SE ZALÉVANÉ KOMÍNU VODOU, COŽ HROZÍ JEHO 
ROZTRŽENÍM.

JE POTØEBA MÍT NA PAMÌTI, ŽE NETÌSNÝMI PØEVODY SE 
MOHOU DOSTAT JISKRY NEBO VAØÍCÍ SPALINOVÉ PLYNY DO 
MÍSTONSTI, V TOM NEBEZPEÈNÝ KYSLIÈNÍK UHELNATÝ (DÝM).

PO ZAKOÑCZONYM SEZONIE GRZEWCZYM NALE¯Y 
DOK£ADNIE OCZYŒCIÆ KOCIO£ ORAZ ZABEZPIECZYÆ 
PRZED WP£YWEM WILGOCI. JE¯ELI NIE MA TAKIEJ 
KONIECZNOŒCI NIE SPUSZCZAÆ WODY Z INSTALACJI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POZOSTAWIENIE WODY 
CHRONI KOCIO£ ORAZ ARMATURÊ PRZED KOROZJ¥.



Druh poruchy

1. Náhlý narùst tlaku a teploty

2. Nelze dosáhnout nastavené 
teploty

3. Pøílišný nárùst teploty nad 
nastavenou hodnotu

Možná pøíèina

• zavøené ventily

• vyregulovat tah klapkou v sopouchu kotle

• vyèistit kotel

•dosypat palivo s lepší tepelnou výdajností 
nebo vymìnit palivo na kvalitnìjší

• pøíliš velký tah komínu

• zneèištìný výmìník

• pøíliš malá kalorita paliva

• pøíliš velký tah pøi pøíliš vysoké 
   výdajnosti paliva

• použít regulátor tahu nebo palivo s menší 
výhøevností

• otevøít ventily

Doporuèená oprava

5. Kouø utíká dvíøky

• vymìnit tìsnící provaz2. Poškozený provaz

1 špatný komínový tah
• pøíliš nízký komín
• malý prùøez komína
• ucpaný komín nebo zneèištìný kotel

• prodloužit vývod komína
• zvìtšit prùøez komína
• vyèistit komín (kotel) vyèistit komín (kotel)

6.Dým uniká ze zásobníku 
na palivo

• špatnì nastavený èas podávání paliva

•slabý tah komínu a špatnì provedená 
ventilace

• dobøe nastavte èas podávání paliva ve stavu 
ohøívání a také ve stavu udržování

• vyèistìte protikouøové otvory u retorty - 
zavolejte servisní oddìlení

• zmìøit tak komínu
• zkontrolovat èinnost ventilátoru a tah
ventilace

• zkontrolujte vlhkost a kvalitu použitého paliva

4. Kouø uniká èisticími
dvíøky

• špatnì uzavøená dvíøka • vyregulovat zámek

• vyèistit provaz
• vymìnit tìsnící provaz

• zneèištìný provaz
• poškozený tìsnící provaz

7. Objevují se krátké exploze 
plynù

8. Kotel v provozu pøíliš zahøívá 
komín

9. Špatné spalování paliva

10. Pøíliš velká spotøeba paliva

11. Vytváøení pøíškvarku 
ve žlabovém hoøáku v prùbìhu 
používání kotle 

• pøíliš nízké nastavení teploty v kotli • zvýšit teplotu
• nedostateèný odbìr tepla z kotle 
a s tím spojené dlouhé provozní 
prodlevy zpùsobují vyhasnutí plamene

• neuzavírejte ventily na všech hoøácích
• umožnìte odbìr tepla pomocí topných tìles 
a jiných odbìratelù tepla, napø. boiler.

• rozvíøení vzduchu v komínì

• pøíliš dlouhý tak komínu

• nesprávné nastavení kotle v závislosti 
na komínì
• pøíliš malé množství pøivádìného 
vzduchu ke spalování

• nekvalitní palivo

• špatnì provedená instalace ú.t.

• špatná volba kotle do budovy

• palivo s nízkou kaloritou
• špatné nastavení práce kotle

• špatná funkènost kotle zpùsobená 
velkou vystupující ztrátou

• pøíliš nízké nastavení plamene 
v retortì

• správnì nastavit èas podávání paliva podle
doporuèení výrobce
• odstranit pøíškvar z retorty
•zmenšit produktivitu ventilátoru zmìnou 
otáèek na regulátoru nebo zmìnou nastavení 
clony u ventilátoru 

• pøíliš velké množství vzduchu 
dodávaného ke spalování

• pøíliš vysoká teplota spalin mùže být 
zpùsobena velkým tahem nebo pøíliš velkým 
množstvím vzduchu potøebného ke spalování. 

• zmìnit nastavení kotle
• vyzkoušet palivo od jiného dodavatele

• zkontrolujte instalaci ú.t.

• proveïte energetický audit budovy

• zkontrolujte kvalitu paliva a jeho vlhkost

• použijte doporuèení DTR kapitola "Zapojení 
kotle ke komínu"

• pøíliš dotažená clona ventilátoru - uvolnit
• zablokovaná klapka na vývodu ventilátoru
- odblokujte rozhýbáním osy klapky, které 
vyènívá z krytu, nebo zavolejte servisní oddìlení

• zmìøte tah komínu
• nasaïte regulátor tahu na komínový pøevod
• zmìøte teplotu vyluèovaných spalin 
(správná teplota je 110-200°C)

• nasadit komínový nástavek (hasiè)

8. PØÍKALDY PORUCH KOTLE A JEJICH ODSTRANÌNÍ
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Typ poruch

12.Na deskách se ukládá velké 
množství strusky a tvoøí se 
speèence

Možná pøíèina

• špatná kvalita paliva

• správnì nastavit èas podávání paliva 
a èas prodlevy podle doporuèení výrobce

• v rámci možností uchovávat palivo 
v suchém prostøedí

• špatné spalování paliva

• pøíliš velká vlhkost paliva
• zkontrolujte kvalitu paliva a jeho vlhkost

Doporuèená oprava

15.Motor pracuje, ale spirálový 
podavaè se neobrací

• stržení závlaèky

• poškození pøevodu

• poškozená spirála podavaèe

• výmìna závlaèek

• výmìna pøevodu - zavolat servis

• výmìna spirály podavaèe - zavolat servis

16. Roztavení èidla vracejícího 
se plamene

•poškozená spirála podavaèe • tìsnì uzavøít kryt podavaèe

• správnì nastavit èas podávání paliva ve stavu 
 zahøívání a ve stavu udržování
• vymìnit èidlo vracejícího se plamene - zavolat
servis

14. Teèe olej z pøevodù • špatné tìsnìní • výmìna pøevodù - zavolat servis

17. Stržení závlaèek •zablokování podavaèe • vymìnit závlaèku

• odstranit palivo ze zásobníku havarijní 
otvorem k vyprázdnìní zásobníku a potrubí 
podavaèe zpìtným chodem spirály
• prohlížet dodávané palivo a odstranit 
zneèištìní, které mùže zablokovat podavaè

13. Výtok vody ze spodního 
èisticího potrubí nebo popelníku

• pøíliš nízké nastavení teploty v kotli • zvýšit teplotu

• mokré palivo • vysušit / zmìnit palivo

PØED ZAVOLÁNÍM SERVISNÍHO ODDÌLENÍ JE POTØEBA DÙKLADNÌ 
VYÈISTIT KONVENKÈNÍ KANÁLY A STÌNY OHNIŠTÌ, A TAKÉ ZPØÍSTUPNIT 
VSTUP KE KOTELNÌ V PØÍPADÌ EVENTUÁLNÍ VÝMÌNY KOTLE.

9. LIKVIDACE KOTLE PO KONCI ŽIVOTNOSTI

Kotel s elektrickým pøíslušenstvím podléhá 
Evropské smìrnici 2002/96/E týkající se použitých 
elektrických a elektronických zaøízení, proto:

- na identifikaèním štítku je uvedeno oznaèení shodné 
se smìrnicí (pøeškrtnutý koš) týkající se použitého 
elektrického a elektronického zaøízení

- demontujte èásti spojené šrouby odšroubováním, a 
svaøované èásti rozøezáním

- pøed sešrotováním kotle odpojte regulátor a 
motoreduktor spolu s pøevody, které se likvidují zvláš� v 
souladu s utilizací elektronických a elektrických zaøízení. Tyto 
díly je zakázáno likvidovat spolu s ostatním bìžným 
odpadem.  Místo skladování tìchto odpadù je urèeno 
správou mìsta.  Zbytek èástí kotle se likviduje klasickým 
zpùsobem, zvláštì kovový šrot

- pøi demontáží dodržujte bezpeènostní pravidla, 
použitím správného náøadí a pøíslušných ochranných prvkù 
(rukavice, pracovní odìv, brýle, a podobnì).
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11. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY

Garant a výrobce:

1. Garant udìluje Kupujícímu záruku na prodaný výrobek na 
zásadì a podmínkách uvedených v této záruce.
2. Záruka je vystavena na kotel typu
AGRO UNI-NO/AGRO UNI-NZ*...............................................
Se sériovým èíslem ………… (vìc dohody – kotel ú.t.) pod 
podmínkou provedení celkové platby za vìc dohody a 
odeslání na adresu výrobce kopie správnì vyplnìného 
Záruèního Listu.
3. Spolu se záruèními podmínkami je Kupujícímu pøedán 
návod k obsluze, ve kterém jsou uvedeny podmínky provozu 
kotle, zpùsoby jeho oprav a parametry komína, paliva a 
kotlové vody.
4. Garant garantuje správný provoz kotle, budou-li pøesnì 
dodržovány podmínky uvedené v návodu k obsluze zaøízení, 
zvláštì pak týkající se parametrù použitých paliv, komína, 
kotlové vody a zpùsobu pøipojení k systému ústøedního 
topení.
5. Záruka se nevztahuje na díly podléhající pøirozenému 
opotøebení pøi užívání, zvláštì: šrouby, matky, madla, 
keramické díly a tìsnicí prvky.  Tato záruka se rovnìž 
nevztahuje na elementy elektrického vybavení zaøízení, na 
tyto se vztahuje samostatná záruka udìlovaná výrobcem 
tìchto dílù.
6. Termín udìlení záruky je poèítán ode dne pøedání výrobku 
Kupujícímu a je:
a. 5 let na tìsnost tepelného výmìníku
b. 2 roky na zbylé èásti a bezproblémový provoz kotle, 
avšak ne déle jak 3 roky od data výroby
c. 1 rok na litinové díly a pohyblivé díly ve výbavì kotle
d. Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotøebení 
vlivem užívání, jako: šrouby, matky, madla, keramické díly a 
tìsnící prvky.
7. Záruka je udìlena na území Polska
8. Po dobu platnosti záruky garant zajistí bezplatné 
provedení opravy, odstranìní fyzické vady v termínu:
a. 14 dní od data ohlášení, jestli odstranìní závady 
nevyžaduje výmìnu konstrukèních èástí vìci dohody
b. 30 dní od data ohlášení, jestli odstranìní závady 
vyžaduje výmìnu konstrukèních èástí vìci dohody
9. Ohlášení závady v rámci platné záruky (Reklamaèní 
protokol) by mìlo být provedeno okamžitì po zjištìní 
výskytu fyzické vady, avšak nejpozdìji do 14 dnù do jejího 
zjištìní. 
10. Závadu ohlaste na adrese výrobce, s doložením 
vyplnìného a razítkem prodejce potvrzeného reklamaèního 
protokolu, který je souèástí návodu k obsluze.  Pøi ohlašování 
závady uveïte:
a. Typ a velikost kotle, sériové èíslo, èíslo výrobce (data 
na identifikaèním štítku),
b. Datum a místo koupì,
c. Struèný popis závady,
d. Systém zabezpeèení kotle (druh expanzní nádoby),
e. Pøesnou adresu a telefonní èíslo ohlašovatele 
závady.
V pøípadì reklamace nesprávného spalování v kotli, 
nadmìrného usazování neèistot, pronikání kouøe kolem 
doplòovacích dvíøek,

* správné zvýraznit

Obchodní Spoleènost  DEFRO 
Ruda Strawczyñska 103a
26-067 Strawczyn

tel. 041 303 80 85, 041  303 87 94
fax 041 303 91 31

by mìla být souèástí reklamace i odborná kominická 
expertíza, potvrzující vhodnost a splnìní všech podmínek 
uvedených v návodu k obsluze, stávajícího komínového 
kanálu a sestavených kouøovodù pro daný kotel.
V pøípadì reklamace výtoku vody z kotle je zakázáno 
kontrolovat tìsnost kotle pomocí stlaèeného vzduchu.
11. Prodleva v provedení opravy nenastane, jestli garant 
nebo jeho zástupce bude pøipraven k odstranìní vady v 
termínu dohodnutém s kupujícím a nebude moct opravu 
provést z dùvodù nezavinìných ze strany garanta (napø. 
špatná dostupnost kotlù, výpadek proudu nebo vody).
12. V pøípadì, kdy Kupující dvakrát znemožní provedení 
reklamaèní opravy, i pøes pøipravenost garanta k jejímu 
provedení, vyplývá z toho, že rezignuje na své záruèní nároky 
a oprava nebude provedena. 
13. Jestli není možné reklamovanou závad odstranit, po 
provedení tøí záruèních oprav kotle stále nepracuje správnì, 
ale hodí se k dalšímu užívání, Kupující má právo:
a. K získání slevy úmìrnì ke znehodnocení vlivem vzniklé 
závady,
b. K výmìnì vadného kotle na nový nezávadný.
14. Je možné vymìnit vadný kotel za nový v pøípadì, že 
garant uzná, že nelze závadu odstranit.
15. Garant nenese zodpovìdnost za nesprávný výbìr kotle v 
pomìru k tepelným požadavkùm na ohøívání (napø. výbìr 
kotle nedostateèného výkonu).  Doporuèuje se, aby byl výbìr 
kotle provádìn ve spolupráci s adekvátní návrháøskou 
spoleèností nebo pøímo s garantem.
16. Záruka se nevztahuje na kotle, poškozené v dùsledku:
a. Špatné pøepravy zaøízení,
b. Špatné montáže neoprávnìnou osobou, zvláštì v pøípadì 
nedodržení norem PN-91/B-02413, PN-EN 12828, PN-EN 
303-5.
c. Provádìní nesprávných svépomocných oprav,
d. Nesprávného provozu a jiných faktorù nezavinìných 
výrobcem.
17. Záruka zaniká v pøípadì nedodržení pokynù v návodu k 
obsluze a nevztahuje se na:
a. Korozi ocelových èástí v oblasti sopouchu, vzniklé v 
dùsledku dlouhodobého provozu kotle pøi teplotì vody 
vystupující z kotle nižší než 65°C,
b. Špatné montáže neoprávnìnou osobou, zvláštì v pøípadì 
nedodržení norem PN-91/B-02413, PN-EN 12828, PN-EN 
303-5.
c. Poškození kotle vyplývajících z použití pro napájení 
systému ústøedního topení vody špatné tvrdosti (pøepálení 
plechù topeništì v dùsledku usazování kotlového kamene),
d. Nesprávnou funkci kotle v dùsledku nepostaèujícího 
komínového tahu nebo špatnì zvoleného výkonu zaøízení,
e. Škody vzniklé v dùsledku výpadku proudu.
18. a)Garant mùže žádat po Kupujícím finanèní odškodnìní 
za ohlášení neopodstatnìné reklamace.  Mùže rovnìž 
požadovat po kupujícím úhradu nákladù spojených s 
odstranìním fyzické vady, jestliže dùvodem jejího vzniku bylo 
špatné užívání a provoz
kotle.
b) Podmínkou záruèní opravy je osvìdèení Kupujícího pøí 
podávání reklamace, že v pøípadì neoprávnìné reklamace 
hradí náklady Kupující, jak je uvedeno v kap. 18a.
19. Nepodstatné vady neovlivòují užitkovou hodnotu kotle a 
záruka se na nì nevztahuje.
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20. Podmínkou uznání reklamace je doložení dokladu o koupi 
a správné vyplnìní Záruèního Listu spolu s Reklamaèním 
Protokolem.
21. Neplatný je Záruèní List bez data, razítka a podpisù, stejnì 
tak i s poškrtanými údaji a opravami provedenými 
neoprávnìnými osobami.
22. Pøipojení kotle do topného systému mùže provádìt 
pouze specializovaný instalatér, s obecným oprávnìním 
(bezpodmíneènì nutný je zápis a razítko na Záruèním Listu).
23. Nulový start kotle do topného systému a všechny opravy 
a èinnosti mimo rozsah èinností uživatele popsaný v návodu k 
obsluze mùže provést pouze autorizovaný servis proškolený 
výrobcem.  Nulový start kotle je zpoplatnìn, a jeho náklady 
pokrývá uživatel.
24. Reklamované elektrické pøíslušenství (mikroprocesorový 
regulátor, ventilátor) odešlete do sídla DEFRO  na náklady 
garanta.  Vrácení vadného zaøízení je podmínkou uznání 
reklamace a bezplatné výmìny.  Neodeslání èástí v termínu 7 
pracovních dnù zpùsobí neuznání reklamace a pokrytí jejich 
nákladù uživatelem.
25. Používejte pouze originální náhradní díly zakoupené u 
spoleènosti DEFRO.  Firma DEFRO nenese žádnou 
zodpovìdnost za nesprávnou práci kotle v dùsledku montáže 
nesprávných dílù. 

12. PROVEDENÉ ZÁRUÈNÍ A KONZERVAÈNÍ OPRAVY A PRÁCE

Podmínky záruky Servis 48H
1. Programem „Servis 48h” jsou zastøešeny kotle, jejichž 
producentem je spoleènost DEFRO Robert Dziube³a.2. 
Ohlášení  rek lamace proveïte  prostøednictv ím 
maloobchodního prodejce, velkoobchodního prodejce nebo 
bezprostøednì do firmy na èíslo fax. 041 303 80 85, e-mail: 
serwis@defro.pl, poštou na adresu firmy.
3. Podmínkou uznání reklamace je doložení dokladu o koupi a 
správné vyplnìní Záruèního Listu spolu s Reklamaèním 
Protokolem.
4. „Servis 48h" garantuje, že DEFRO vynaloží maximální úsilí, 
aby byla doba odstranìní závad znemožòujících nebo 
podstatnì komplikujících používání kotle DEFRO co nejkratší, 
a nepøekroèila dva dny od data ohlášení reklamace.
5. Doba odstranìní závad se mùže prodloužit, z dùvodù 
nezavinìných spoleèností DEFRO, mezi jinými nutnost 
výmìny konstrukèních èástí kotle, nedostatek náhradních 
dílù u dodavatele, nepøíznivé klimatické podmínky (vyšší 
mocnosti).
6. Nedodržení tohoto termínu nemùže být podnìtem k 
jakýmkoli sporùm mezi klientem a spoleèností DEFRO èi 
Autorizovaným servisním partnerem.
7. Pro usnadnìní servisních služeb byla pro zákazníky zøízená 
servisní infolinka na tel. èísle:  509 702 720. Na tomto èísle 
obdržíte nezbytné informace,
rady a pokyny pro vyøízení jakékoli servisní záležitosti.

l.p. datum

1.

2.

3.

Popis závady, opravené díly. 
Popis provádìných èinností

Poznámky
Razítko a podpis

servisu

4.



13. POVINNOSTI MONTÉRA PØI PRVNÍM ZPROVOZNÌNÍ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zkontrolovat funkènost ventilace kotelny.

Zkontrolovat osvìtlení místnosti (zda je postaèující pro obsluhu 
kotle a jeho pøípadné opravy)

Zkontrolovat pøístup k místùm, která vyžadují sezonní údržbu 
(èisticí šachty, regulátor, zásobník paliva, motoreduktor, ventilátor)
 
Zkontrolovat tìsnost spojù a pøípojek k systému ústøedního topení.

Zkontrolovat tìsnost pøipojení kotle ke komínu.
 
Zkontrolovat množství paliva v zásobníku (postaèí-li k rozpálení 
kotle).

Zkontrolovat tìsnost dvíøek zásobníku paliva (zda je uzavøen na 
dvì západky).

Zkontrolovat zda elektrická vedení ventilátoru, motoreduktoru, 
zapalovaèe èidel atp. nebyla pøi pøepravì poškozena a zda jejich 
uložení v zaøízeních je správné.

Zkontrolovat zapojení všech elektrických vedení v regulátoru 

Zkontrolovat usazení spojovacích kostek v regulátoru 
a usazení èidel.

Zkontrolovat spojení podávacího mechanismu s tìlesem kotle 
a motoreduktoru, a spojení zásobníku s potrubím podavaèe 
(v pøípadì demontáže od kotle za úèelem pøepravy do kotelny).

 

Èinnosti k provedení PoznámkyProvedeno

Místo instalace kotle:

ulice:……………………...........................……. èíslo popisné ….............

poštovní smìrovací èíslo  __ __-__ __ __

obec:…...............................…………………....................

Datum zprovoznìní kotle: …………….......................................

Razítko a podpis osoby 
provádìjící zprovoznìní kotle:

...............................………………….................

14. POVINNOSTI SERVISU

Pro splnìní oèekávání a požadavkù našich zákazníkù a 
uživatelù kotlù DEFRO naše firma ke dni 01. 12. 2008 rozšíøila 
škálu nabízených servisních služeb.  Kromì typických 
záruèních služeb nabízíme i tyto zpoplatnìné pozáruèní 
služby:
1. Kontrola ventilace kotelny. 
2. Kontrola tìsnosti dvíøek (v pøípadì potøeby dotìsnìní 
silikonem nebo výmìna 
tìsnìní, zpoplatnìno podle ceníku). 
3. Kontrola provedení hydraulických zapojení.
4. Kontrola pøipojení kouøovodu ke
komínu.
5. Kontrola elektrických zapojení v regulátoru.  
6. Kontrola tìsnosti dvíøek zásobníku paliva.  
7. Kontrola sestavení podávacího mechanismu s tìlesem 
kotle.

8. Kontrola elektrických rozvodù ventilátoru, motoreduktoru 
a èidel, zda nejsou poškozeny. 
9. Kontrola zda nedošlo k úpravì kotle (popis v poznámkách).
10. Kontrola funkce a umístìní všech èidel.
11. Èištìní výmìníku (odstranìní usazenin).
12. Èištìní popelníku (odstranìní usazenin).
13. Regulace provozu kotle pro použité palivo (intervaly 
pøísunu paliva, provozu a výkonu ventilátoru)
Výše uvedené èinnosti by mìly být provádìny i v prùbìhu 
každé reklamaèní opravy. 

12.1POZÁRUÈNÍ SLUŽBY

Pozáruèní opravy se øídí podle aktuálního ceníku, který je dostupný na:www.defro.pl
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www.defro.pl
biuro@defro.pl

Obchodní spoleènost  DEFRO Robert Dziube³a
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyñska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

PROTOKOL TECHNICKÉHO STAVU KOTELNY
A PROVEDENÍ SYSTÉMU ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ

Tento protokol mùže vyplnit pouze zamìstnanec servisu spoleènosti DEFRO  nebo autorizovaný instalatér spoleènosti DEFRO za 
pøítomnosti uživatele.  Uživatel je povinen zodpovìdìt všechny otázky v níže uvedené anketì a umožnit prohlídku všech èástí systému 
ústøedního topení v budovì a v kotelnì.  Nezodpovìzení nìkteré z otázek ankety nebo nesouhlas s prohlídkou systému ústøedního topení 
budovy zpùsobí ztrátu záruèních nárokù na zaøízení. 
Jméno a pøíjmení uživatele: ...........................................................................................................................................................................

Pøesná adresa : .........................................................................................................................................tel.:...............................................

Typ kotle ........................................................ Sériové èíslo kotle .................................................................  Výkon kotle..........................kW
ANKIETA

Shoda provedení kotelny a systému ústøedního topení v budovì s požadavky Polských Norem PN-87/B-02411 „Vestavìné kotelny 
na tuhá paliva“ a PN-91/B-02413 „Zabezpeèení otevøených vodních systémù ústøedního topení.  Požadavky“. 

Neshoda alespoò jednoho z níže uvedených bodù ankety s požadavky Polských norem zpùsobuje ztrátu záruky na tìsnost 
výmìníku kotle.

1. Zpùsob provedení topného systému 

1.1 Otevøený systém

1.2 Uzavøený systém

2. Výbìr výkonu kotle v pomìru k tepelným potøebám budovy (na základì èeho bylo stanoveno 
potøebné dosažitelné teplo)

3. Výška umístìní expanzní nádoby H, od nejvyššího bodu obìhu vody ke dnu expanzní 
nádoby(týká se pouze otevøeného systému):

V systémech s gravitaèním obìhem nebo obìhovým èerpadlem na výstupu z kotle H 0,3 m

S èerpadlem s výtlaènou výškou Hp instalovaným ve zpìtném vedení: H 0,7 Hp [m]. H 0,7 Hp [m].

4. Expanzní a bezpeènostní potrubí systému ú.t.  (výskyt, prùmìr, vodorovné zalomení).

5. Objem expanzní nádoby.

6. Regulaèní a mìøící pøíslušenství v systému.

7.Shoda zabezpeèení gravitaèního systému odvodu tepla ze systému s níže uvedeným 
obrázkem.  Zkontrolovat zda diferenèní ventil pracuje správnì!!!

8. Zpùsob doplòování vody do systému (správnì pomocí napájení).

9. 

10. Ochrana systému pøed zamrznutím. 

11. Zpùsob montáže, kompletace vybavení, umístìní kotle.

12. Zpùsob konzervace kotle.

13. Shoda použitého paliva s doporuèeními výrobce.

Ventilace kotelny, návìvná / výfuková (pøítomnost, zpùsob provedení).

Datum provedení expertízy

................................................... 
(razítko a podpis kontrolora)

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že expertíza byla provedena za jeho pøítomnosti a že odpovìdi udìlené ve výše uvedené anketì jsou pravdivé 
a shodné s reálným stavem.  Jestli porucha kotle nastala z dùvodu provedení montáže kotle a parametrù kotelny v rozporu s požadavky uvedenými v polských 
normách, vzdává se uživatel všech záruèních práv.  V tomto pøípadì zodpovìdnost za vzniklé škody spadá na zhotovitele zapojení systému ústøedního topení 
nebo výrobce vadné bezpeènostní èi regulaèní armatury.

Obec; Datum a Podpis uživatele kotle DEFRO...............................................................................................................................

Poøadí expertízy Shoda s polskou normou 

ANO NE

Èerpadlo       

Ventil uzavírající èerpadlo

Ventil uzavírající èerpadlo ú.t..

Ventil uzavírající 
èerpadlo
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16. POVINNOSTI MONTÉRA PØI PRVNÍM ZPROVOZNÌNÍ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zkontrolovat funkènost ventilace kotelny.

Zkontrolovat osvìtlení místnosti (zda je postaèující pro obsluhu 
kotle a jeho pøípadné opravy)

Zkontrolovat pøístup k místùm, která vyžadují sezonní údržbu 
(èisticí šachty, regulátor, zásobník paliva, motoreduktor, ventilátor)
 
Zkontrolovat tìsnost spojù a pøípojek k systému ústøedního topení.

Zkontrolovat tìsnost pøipojení kotle ke komínu.
 
Zkontrolovat množství paliva v zásobníku (postaèí-li k rozpálení 
kotle).

Zkontrolovat tìsnost dvíøek zásobníku paliva (zda je uzavøen na 
dvì západky).

Zkontrolovat zda elektrická vedení ventilátoru, motoreduktoru, 
zapalovaèe èidel atp. nebyla pøi pøepravì poškozena a zda jejich 
uložení v zaøízeních je správné.

Zkontrolovat zapojení všech elektrických vedení v regulátoru 

Zkontrolovat usazení spojovacích kostek v regulátoru 
a usazení èidel.

Zkontrolovat spojení podávacího mechanismu s tìlesem kotle 
a motoreduktoru, a spojení zásobníku s potrubím podavaèe 
(v pøípadì demontáže od kotle za úèelem pøepravy do kotelny).

 

Èinnosti k provedení PoznámkyProvedeno

Místo instalace kotle:

ulice:……………………...........................……. èíslo popisné ….............

poštovní smìrovací èíslo  __ __-__ __ __

obec:…...............................…………………....................

Datum zprovoznìní kotle: …………….......................................

Razítko a podpis osoby 
provádìjící zprovoznìní kotle:

...............................………………….................
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Obchodní spoleènost DEFRO Robert Dziube³a
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyñska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

PROTOKOL TECHNICKÉHO STAVU KOTELNY
A PROVEDENÍ SYSTÉMU ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ

Tento protokol mùže vyplnit pouze zamìstnanec servisu spoleènosti DEFRO  nebo autorizovaný instalatér spoleènosti DEFRO za 
pøítomnosti uživatele.  Uživatel je povinen zodpovìdìt všechny otázky v níže uvedené anketì a umožnit prohlídku všech èástí systému 
ústøedního topení v budovì a v kotelnì.  Nezodpovìzení nìkteré z otázek ankety nebo nesouhlas s prohlídkou systému ústøedního topení 
budovy zpùsobí ztrátu záruèních nárokù na zaøízení. 
Jméno a pøíjmení uživatele: ...........................................................................................................................................................................

Pøesná adresa : .........................................................................................................................................tel.:...............................................

Typ kotle ........................................................ Sériové èíslo kotle .................................................................  Výkon kotle..........................kW
ANKIETA

Shoda provedení kotelny a systému ústøedního topení v budovì s požadavky Polských Norem PN-87/B-02411 „Vestavìné kotelny 
na tuhá paliva“ a PN-91/B-02413 „Zabezpeèení otevøených vodních systémù ústøedního topení.  Požadavky“. 

Neshoda alespoò jednoho z níže uvedených bodù ankety s požadavky Polských norem zpùsobuje ztrátu záruky na tìsnost 
výmìníku kotle.

1. Zpùsob provedení topného systému 

1.1 Otevøený systém

1.2 Uzavøený systém

2. Výbìr výkonu kotle v pomìru k tepelným potøebám budovy (na základì èeho bylo stanoveno 
potøebné dosažitelné teplo)

3. Výška umístìní expanzní nádoby H, od nejvyššího bodu obìhu vody ke dnu expanzní 
nádoby(týká se pouze otevøeného systému):

V systémech s gravitaèním obìhem nebo obìhovým èerpadlem na výstupu z kotle H 0,3 m

S èerpadlem s výtlaènou výškou Hp instalovaným ve zpìtném vedení: H 0,7 Hp [m]. H 0,7 Hp [m].

4. Expanzní a bezpeènostní potrubí systému ú.t.  (výskyt, prùmìr, vodorovné zalomení).

5. Objem expanzní nádoby.

6. Regulaèní a mìøící pøíslušenství v systému.

7. Shoda zabezpeèení gravitaèního systému odvodu tepla ze systému s níže uvedeným 
obrázkem.  Zkontrolovat zda diferenèní ventil pracuje správnì!!!

8. Zpùsob doplòování vody do systému (správnì pomocí napájení).

9. 

10. Ochrana systému pøed zamrznutím. 

11. Zpùsob montáže, kompletace vybavení, umístìní kotle.

12. Zpùsob konzervace kotle.

13. Shoda použitého paliva s doporuèeními výrobce.

Ventilace kotelny, návìvná / výfuková (pøítomnost, zpùsob provedení).

Datum provedení expertízy

................................................... 
(razítko a podpis kontrolora)

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že expertíza byla provedena za jeho pøítomnosti a že odpovìdi udìlené ve výše uvedené anketì jsou pravdivé 
a shodné s reálným stavem.  Jestli porucha kotle nastala z dùvodu provedení montáže kotle a parametrù kotelny v rozporu s požadavky uvedenými v polských 
normách, vzdává se uživatel všech záruèních práv.  V tomto pøípadì zodpovìdnost za vzniklé škody spadá na zhotovitele zapojení systému ústøedního topení 
nebo výrobce vadné bezpeènostní èi regulaèní armatury.

Obec; Datum a Podpis uživatele kotle DEFRO...............................................................................................................................

Poøadí expertízy Shoda s polskou normou 

ANO NE

Èerpadlo       

Ventil uzavírající èerpadlo

Ventil uzavírající èerpadlo ú.t..

Ventil uzavírající 
èerpadlo



30

Shodnì s uvedenými podmínkami udìlujeme záruku na kotel typu

AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ........kW provozovaný shodnì s návodem k obsluze. 

 

Osvìdèení kvality a kompletnosti kotle

www.defro.pl
biuro@defro.pl

Obchodní spoleènost DEFRO Robert Dziube³a
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyñska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

ZÁRUÈNÍ LIST

Sériové èíslo kotle**.......................................                       

Výkon kotle**................................................................kW

Uživatel /jméno a pøíjmení/***..............................................................................................................

Adresa /ulice, obec, PSÈ./***.........................................................................................................

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

tel./fax***........................................................         e-mail***.................................................................

Potvrzujeme, že kotel ústøedního topení prošel technickými zkouškami s pozitivním výsledkem.  Maximální tlak 
vody v kotli: v otevøeném systému - 2,0 baru, v uzavøeném systému 2,5 baru.

Uživatel potvrzuje, že:
• dodávka kotle po doruèení byla kompletní; 
• pøi zprovoznìní provedeném servisní firmou neprojevil kotel žádné známky poškození èi vady,
• obdržel Návod k obsluze a montáži kotle s vyplnìným tímto Záruèním Listem;
• byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle.

..........................................................                    ....................................................
Místo a datum                                                                                                                                                          Podpisu uživatele

* správné zvýraznit
*** vyplòuje uživatel
Zákazník a servisní a montážní firma vlastnoruèním podpisem souhlasí s použitím osobních údajù pro potøeby vedení 
servisní evidence shodnì se zákonem ze dne 29. 08. 1997 o Ochranì osobních údajù È. 133 poz. 883

Datum koupì

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

Datum montáže

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

Datum zprovoznìní

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

(razítko a podpis prodejce) (razítko a podpis instalatéra) (razítko a podpis firmy
 uvádìjící kotel do provozu)

Zpùsob mìøení

Tah komína [Pa]

Teplota spalin [°C]

Hodnota namìøená pøi 100% výkonu Hodnota namìøená pøi 30% výkonu

KOTLE AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ, NAMONTOVANÉ PODLE POŽADAVKÙ A POKYNÙ V TOMTO NÁVODU K OBSLUZE, 
NEMUSÍ BÝT PØED ZAÈÁTKEM UŽÍVÁNÍ KONTROLOVÁNY ORGÁNEM TECHNICKÉHO DOZORU.  KOTLE AGRO UNI-NO/ 
AGRO UNI-NZ MOHOU BÝT POUŽIVÁNY POUZE K VYTÁPÌNÍ V OTEVØENÉM SYSTÉMU ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ SHODNÌ S PN-
91/B-02413 A K VYTÁPÌNÍ V UZAVØENÉM SYSTÉMU SHODNÌ S PN-EN 12828 A PN-EN 303-5.
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Shodnì s uvedenými podmínkami udìlujeme záruku na kotel typu

AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ........kW provozovaný shodnì s návodem k obsluze.

 

 

Osvìdèení kvality a kompletnosti kotle

www.defro.pl
biuro@defro.pl

Obchodní spoleènost DEFRO Robert Dziube³a
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyñska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

ZÁRUÈNÍ LIST

Sériové èíslo kotle**.......................................                       

Výkon kotle**................................................................kW

Uživatel /jméno a pøíjmení/*** ..............................................................................................................

Adresa /ulice, obec, PSÈ./*** .........................................................................................................

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

tel./fax***........................................................         e-mail***.................................................................

..........................................................                    ....................................................
Místo a datum                                                                                                                                                      Podpisu uživatele

* správné zvýraznit
*** vyplòuje uživatel
Zákazník a servisní a montážní firma vlastnoruèním podpisem souhlasí s použitím osobních údajù pro potøeby vedení 
servisní evidence shodnì se zákonem ze dne 29. 08. 1997 o Ochranì osobních údajù È. 133 poz. 883

Potvrzujeme, že kotel ústøedního topení prošel technickými zkouškami s pozitivním výsledkem.  Maximální tlak 
vody v kotli: v otevøeném systému - 2,0 baru, v uzavøeném systému 2,5 baru.

Uživatel potvrzuje, že:
• dodávka kotle po doruèení byla kompletní; 
• pøi zprovoznìní provedeném servisní firmou neprojevil kotel žádné známky poškození èi vady,
• obdržel Návod k obsluze a montáži kotle s vyplnìným tímto Záruèním Listem;
• byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle.

Datum koupì

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

Datum montáže

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

Datum zprovoznìní

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

(razítko a podpis prodejce) (razítko a podpis instalatéra) (razítko a podpis firmy 
uvádìjící kotel do provozu)

Zpùsob mìøení

Tah komína [Pa]

Teplota spalin [°C]

Hodnota namìøená pøi 100% výkonu Hodnota namìøená pøi 30% výkonu

KOTLE AGRO UNI-NO/ AGRO UNI-NZ, NAMONTOVANÉ PODLE POŽADAVKÙ A POKYNÙ V TOMTO NÁVODU K OBSLUZE, 
NEMUSÍ BÝT PØED ZAÈÁTKEM UŽÍVÁNÍ KONTROLOVÁNY ORGÁNEM TECHNICKÉHO DOZORU.  KOTLE AGRO UNI-NO/ 
AGRO UNI-NZ MOHOU BÝT POUŽIVÁNY POUZE K VYTÁPÌNÍ V OTEVØENÉM SYSTÉMU ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ SHODNÌ S PN-
91/B-02413 A K VYTÁPÌNÍ V UZAVØENÉM SYSTÉMU SHODNÌ S PN-EN 12828 A PN-EN 303-5.
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Obchodní Spoleènost DEFRO Robert Dziube³a
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyñska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

REKLAMAÈNÍ PROTOKOL
Reklamace èíslo.................

PØEDMÌT REKLAMACE

TYP KOTLE: ……………………………………………….....

Sériové èíslo kotle:……………………………….............                                     Datum výroby: ………….......…………….

Datum koupì:……………………………….................. Název a adresa dodavatelské spoleènosti: …...……………………………………………

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

Datum montáže:………………………..............  Název a adresa montážní spoleènosti:………………………...........……………………

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

PØESNÝ POPIS OHLAŠOVANÉ ZÁVADY

POZOR!  V pøípadì neopodstatnìného pøivolání servisu „DEFRO“, zákazník kryje náklady na dojezd a èas práce*

.............................. …………………………………………….....................................................……..………………….........…………………………..

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………………………………………………..………………………………………………………............….…………………..………………………...…………

………………............................................................……………………….........…………………...........................................................…....

OHLAŠUJÍCÍ

Jméno a  pøíjmení …………………………………………………..…………………………………...........…..………………………...........…..……………….

Pøesná adresa …………………...........…..………………………………………………..…………………………...........…..……..……………..........……...

……………………………………………………………………………………………………………………….........………………………...........…........................

Tel. è ………………………………………………………………………………………………………………...........………………………...........…....................

ODSTRANÌNÍ ZÁVADY KOTLE – vyplòuje servis

Datum pøedání závady servisu  ………………………………................……………..........… hod. .........................................….…

Jméno a pøíjmení opraváøe ……………………………………………………………………………………….............................................................

Zjištìná závada ………………………………………………………………………...............…………………………………..........…

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………......................................

……………………………………………………………………………………………………………………........………………………………......…………………………

Zpùsob odstranìní závady   ….………………………………………………….....................................………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………..........….………………………………......……………………

……………………………………………………………………………......………………………………......…………………………………………………...................

Záruèní oprava                                 Placená oprava                            Pozáruèní placená oprava

Rada (POPIS)                               
.....………………………………………………………………………….............……………………………………..…………………………………………………………

……………………..........….………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………

……………………………………………………………………………………………..........….…………………………………………………………………………………

UKONÈENÍ REKLAMACE

Jméno a pøíjmení pøebírající osoby ………………………………………………………..............................................................

Jméno a pøíjmení opraváøe  ………………………………….........................…..   Datum odstranìní závady  ….................….........…
Porucha (závada) byla odstranìna, kotle pracuje správnì.  Odstranìní závady potvrzují vlastnoruèním podpisem.  Prohlašuji, že jsem se seznámil se záruèními 
podmínkami, na základì kterých ohlašuji závadu a souhlasím s použitím mých osobních údajù za úèelem øešení reklamaèních procesù podle zákona ze  dne 
29. 08. 1997 roku o Ochranì Osobních Údajù (È. 133poz. 833)

Podpis uživatele / zákazníka ...........................................................................................................
*cena za pracovní hodinu a pøíjezd servisu ze sídla firmy je poøítánpúodle aktuálního ceníku, který je dostupný  na:www.defro.pl.
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Obchodní Spoleènost DEFRO Robert Dziube³a
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyñska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

PØEDMÌT REKLAMACE

TYP KOTLE: ……………………………………………….....

Sériové èíslo kotle:……………………………….............                                     Datum výroby: ………….......…………….

Datum koupì:……………………………….................. Název a adresa dodavatelské spoleènosti: …...……………………………………………

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

Datum montáže:………………………..............  Název a adresa montážní spoleènosti:………………………...........……………………

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

PØESNÝ POPIS OHLAŠOVANÉ ZÁVADY

POZOR!  V pøípadì neopodstatnìného pøivolání servisu „DEFRO“, zákazník kryje náklady na dojezd a èas práce*

.............................. …………………………………………….....................................................……..………………….........…………………………..

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………………………………………………..………………………………………………………............….…………………..………………………...…………

………………............................................................……………………….........…………………...........................................................…....

OHLAŠUJÍCÍ

Jméno a  pøíjmení …………………………………………………..…………………………………...........…..………………………...........…..……………….

Pøesná adresa …………………...........…..………………………………………………..…………………………...........…..……..……………..........……...

……………………………………………………………………………………………………………………….........………………………...........…........................

Tel. è ………………………………………………………………………………………………………………...........………………………...........…....................

ODSTRANÌNÍ ZÁVADY KOTLE – vyplòuje servis

Datum pøedání závady servisu  ………………………………................……………..........… hod. .........................................….…

Jméno a pøíjmení opraváøe ……………………………………………………………………………………….............................................................

Zjištìná závada ………………………………………………………………………...............…………………………………..........…

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………......................................

……………………………………………………………………………………………………………………........………………………………......…………………………

Zpùsob odstranìní závady   ….………………………………………………….....................................………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………..........….………………………………......……………………

……………………………………………………………………………......………………………………......…………………………………………………...................

Záruèní oprava                                 Placená oprava                            Pozáruèní placená oprava

Rada (POPIS)                               
.....………………………………………………………………………….............……………………………………..…………………………………………………………

……………………..........….………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………

……………………………………………………………………………………………..........….…………………………………………………………………………………

UKONÈENÍ REKLAMACE

Jméno a pøíjmení pøebírající osoby ………………………………………………………..............................................................

Jméno a pøíjmení opraváøe  ………………………………….........................…..   Datum odstranìní závady  ….................….........…
Porucha (závada) byla odstranìna, kotle pracuje správnì.  Odstranìní závady potvrzují vlastnoruèním podpisem.  Prohlašuji, že jsem se seznámil se záruèními 
podmínkami, na základì kterých ohlašuji závadu a souhlasím s použitím mých osobních údajù za úèelem øešení reklamaèních procesù podle zákona ze  dne 
29. 08. 1997 roku o Ochranì Osobních Údajù (È. 133poz. 833)

Podpis uživatele / zákazníka ...........................................................................................................
*cena za pracovní hodinu a pøíjezd servisu ze sídla firmy je poøítánpúodle aktuálního ceníku, který je dostupný  na:www.defro.pl.

REKLAMAÈNÍ PROTOKOL
Reklamace èíslo.................
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Obchodní Spoleènost DEFRO Robert Dziube³a
•26-067 Strawczyn Ruda Strawczyñska 103A tel. 041 303 80 85 fax 041 303 91 31 biuro@defro.pl www.defro.pl   • • • • • •

PØEDMÌT REKLAMACE

TYP KOTLE: ……………………………………………….....

Sériové èíslo kotle:……………………………….............                                     Datum výroby: ………….......…………….

Datum koupì:……………………………….................. Název a adresa dodavatelské spoleènosti: …...……………………………………………

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

Datum montáže:………………………..............  Název a adresa montážní spoleènosti:………………………...........……………………

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

PØESNÝ POPIS OHLAŠOVANÉ ZÁVADY

POZOR!  V pøípadì neopodstatnìného pøivolání servisu „DEFRO“, zákazník kryje náklady na dojezd a èas práce*

.............................. …………………………………………….....................................................……..………………….........…………………………..

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....

…………………………………………………………..………………………………………………………............….…………………..………………………...…………

………………............................................................……………………….........…………………...........................................................…....

OHLAŠUJÍCÍ

Jméno a  pøíjmení …………………………………………………..…………………………………...........…..………………………...........…..……………….

Pøesná adresa …………………...........…..………………………………………………..…………………………...........…..……..……………..........……...

……………………………………………………………………………………………………………………….........………………………...........…........................

Tel. è ………………………………………………………………………………………………………………...........………………………...........…....................

ODSTRANÌNÍ ZÁVADY KOTLE – vyplòuje servis

Datum pøedání závady servisu  ………………………………................……………..........… hod. .........................................….…

Jméno a pøíjmení opraváøe ……………………………………………………………………………………….............................................................

Zjištìná závada ………………………………………………………………………...............…………………………………..........…

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………......................................

……………………………………………………………………………………………………………………........………………………………......…………………………

Zpùsob odstranìní závady   ….………………………………………………….....................................………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………..........….………………………………......……………………

……………………………………………………………………………......………………………………......…………………………………………………...................

Záruèní oprava                                 Placená oprava                            Pozáruèní placená oprava

Rada (POPIS)                               
.....………………………………………………………………………….............……………………………………..…………………………………………………………

……………………..........….………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………

……………………………………………………………………………………………..........….…………………………………………………………………………………

UKONÈENÍ REKLAMACE

Jméno a pøíjmení pøebírající osoby ………………………………………………………..............................................................

Jméno a pøíjmení opraváøe  ………………………………….........................…..   Datum odstranìní závady  ….................….........…
Porucha (závada) byla odstranìna, kotle pracuje správnì.  Odstranìní závady potvrzují vlastnoruèním podpisem.  Prohlašuji, že jsem se seznámil se záruèními 
podmínkami, na základì kterých ohlašuji závadu a souhlasím s použitím mých osobních údajù za úèelem øešení reklamaèních procesù podle zákona ze  dne 
29. 08. 1997 roku o Ochranì Osobních Údajù (È. 133poz. 833)

Podpis uživatele / zákazníka ...........................................................................................................
*cena za pracovní hodinu a pøíjezd servisu ze sídla firmy je poøítánpúodle aktuálního ceníku, který je dostupný  na:www.defro.pl.

REKLAMAÈNÍ PROTOKOL
Reklamace èíslo.................
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Zpùsob montáže regulujících nožek

Matice M12
Podložka 13

Stopka

Ve vybavení kotle se nachází dodateèné stopky, které umožòují jeho regulaci s ohledem 
na podlahu.

Obr. 18. Schéma montáže stopek regulujících kotel

Obr. 19. Uzemnìní kotle

Schéma instalace uzemnìní konstrukce kotle

Montážní otvor 
uzemnìní se nachází 
na boèních ližinách kotle

Bezpeènostní podložky 
s vnitøním uzemnìním

Oèkový konektor

Podložka

Šroub 
2Použít pøevod s prùmìrem min. 2,5mm

(zabezpeèit pøed mechanickým poškozením)
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Obr. 20 Schéma montáže ventilátoru

Obr. 21. Schéma montáže øídící jednotky

INSTALACI ELEKTRICKÝCH ZAØÍZENÍ MÙŽE VYKONAT POUZE OPRÁVNÌNÝ ELEKTRIKÁØ!!

Montáž ventilátoru:
1.Ventilátor     1ks
2.Gumové tìsnìní  1ks
3.Podložka     1ks
4.Šroub M5x20      1ks
5.Matice M5           1ks

Montáž øídící jednotky

1. Krytka øídící jednotky       1ks
2. Šrouby do plechu 2,9x16 – 1ks
3. Øídící jednotka                 – 1ks

–

Elementy

Montáž

1. Vyšroubovat  šrouby poz. 1
2. Sundat krytku poz. 2
3. Zapojit spojky øídící jednotky
(podle popisu v návodu k obsluze)
4. Zašroubovat poz. 1
5. Zkontrolovat èinnost øídící jednotky.



1-krytka zálevového vývodu s vnìjším závitem G1/Ÿ"; 2-hadièka se závitem o délce 300mm /pracovní tlak p=1MPa; rozsah 
pracovní teploty -5°+90°C/; 3-redukèní spojka se závitem - 33,5 šrotová; 4-termostatický ventil BVTS; 5-redukèní spojka se 
závitem - 33,5 šrotová; 6-zpìtný ventil s vnitøním  s závitemG1A"; 7-šroubovatelná spojka 29 šrotovaný; 8-vodní filtr - sí�ový; 
9-šroubovatelná spojka %"-YÍ" -29 šrotovaná; 10-hadièka se závitem o délce 600mm /pracovní tlak p=1MPa; rozsah pracovní
teploty -5o+90"C/; 11-úhlomìr k upevnìní ventilu, plech =L2; 12-pouzdro k upevnìní kapiláry termostatického ventilu; 13-
gumový prsten k upevnìní ventilu BVTS - 2 kusy.

Popis montáže
1. Odšroubovat krytku zálivového vývodu na zadní 
stìnì zásobníku /poz.1/.
2. Zašroubovat s použitím tìsnících materiálù spolu s 
elementy systému / detail A; šipky ukazují smìr 
prùtoku vody/. 
3. Odšroubovat jednu z matic upevòujících zásobník a 
poté spojit s upevòujícím úhlomìrem a opìt 
našroubovat matici.
4. Zasunout do pouzdra / poz. 12. / kapilára 
termostatického ventilu BVTS, zablokovat jej 
šroubem.
5. Spojit se zálivovým vývodem pomocí hadice s 
délkou 300 mm /poz. 2. / a pøipojit vodu z vodovodní 
sítì do hadice s délkou 600mm /poz.10./.
6. správnì zamontovaný systém hašení je zobrazen 
na vedlejším 

7
9

8

A

A

12

6

3

13

5

12testové 
tlaèítko

4

11

10

testové 
tlaèítko

3

gumový 
prsten4

5

6

7

8

9

matice upevnìní nádrže

zapojení k vodovodní síti 
tlak 2+6 baru / 

požadováno pøípojka 
se závitem/

pouzdro k upevnìní 
kapiláry termostatické 

ventilu
Pozor!
Pravidelnì, minimálnì 3x mìsíènì, je potøeba provést test ventilu 
BVTS. Je potøeba odšroubovat hadici od zálivového vývodu v nádrži a 
nasmìrovat ji do libovolné nádoby a stisknout testové tlaèítko. Ventil 
by mìl propustit pramen vody. Pokud se tak nestane, je nutné ihned 
vymìnit ventil za funkèní.

S CÍLEM SPRÁVNÉHO ZAPOJENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU JE POTØEBA VYKONAT PØIPOJENÍ STUDENÉ VODY BEZ ODPOJOVACÍCH VENTILÙ. ÚDRŽBA A 
KONTROLA FUNKÈNOSTI HASICÍHO ZAØÍZENÍ BY MÌLA BÝT PROVÁDÌNA JEDNOU ROÈNÌ VYŠKOLENOU OSOBOU.

Obr. 22. Montáž systému "HASIÈ I" napájeného z vodovodní sítì.
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Obr. 23. Schéma montáže pøídavného systému hašení "HASIÈ II".

Všechna spojení je potøeba utìsnit teflonovou páskou.
1. Vyšroubovat zátku z objímky podavaèe /poz. 1./.
2. Roztoèit spojku / poz. 2. / zašroubováním jedné èásti do ventilu / poz. 4. + smìr šipky na ventilu "dolù", / a druhou èást 
spojit s niplem / poz. 3. /s objímkou potrubí podavaèe.
3. Na druhý konec ventilu hadice našroubovat spojku na hadici / poz. 5/.
4. Demontovat nádrž na vodu /poz.6. /, abyste zajistili volné stékání vody z hadice/poz.7. /.
5. Nastavit pozici ventilu BVTS otoèením spojky / poz. 2/
6. Nasazení svírajícího pásku / Nasadit hadici na spojky ventilu a nádrže - doøíznìte správnou délku hadice - stáhnìte 
svírající pásky na obou koncích hadice.
7. Namontujte kapiláru ventilu / poz.9. / v pouzdøe potrubí podavaèe, jak je ukázáno na obrázku, lehkým došroubováním.
8. Pøipojit èidlo hladiny vody /poz. 11/ ke správné pøipojovací krabièce na kotli k tlaèítkùm s nápisem "vodní èidlo".  
Zkontrolovat funkènost èidla. S tímto cílem je potøeba na chvíli zapnout øídící jednotku v automatickém režimu bez 
naplnìní nádrže s vodou. Mìl by zafungovat zvukový signál a zobrazit se zpráva "Chybí voda".
9. Naplnit nádrž s vodou a zkontrolovat tìsnost spojení.

Pozor! Je nutné každý den kontrolovat hladinu vody v nádrži, v pøípadì nedostatku - je nutné vodu doplnit!
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POZNÁMKY:



45

POZNÁMKY:
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otvoru kotle 
Tab. 4.   Základní technická data kotlù AGRO UNI 
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