nová kvalita topení...

návod
k obsluze

defro akm
uni

www.defro.pl
biuro@defro.pl
VÝROBCE KOTLÙ ÚT A MÍCHAÈEK BETONU

PROHLÁŠENÍ O SHODÌ ES
è. 07/A3-2/00/2010
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
DEFRO
Robert Dziube³a
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyñska 103A
prohlašuje na vlastní zodpovìdnost, že námi vyrábìny výrobek

Vytápìcí kotel s automatickým podáváním paliva
DEFRO AKM UNI
s tepelným výkonem 15-50kW
vyhovuje bezpeènostním pøedpisùm a je v souladu s ustanoveními
Smìrnice 2006/42/ES
(Sb. 2008 è. 199 pol. 1228)
MAD Bezpeènost strojù

Smìrnice 2006/95/ES
(Sb. è. 155/2007, pol. 1089)
LVD Nízkonapìová elektrická
zaøízení

Smìrnice 97/23/ES
(Sb. è. 263/2005, pol. 2200)
PED Tlaková zaøízení

Smìrnice 2004/108/ES
(Sb. è. 82/2007, pol. 556)
EMC Elektromagnetická
kompatibilita

Smìrnice 89/106/ES
(Sb. è. 92/2004, pol. 881)
CPD Stavební výrobky
normy a podklady
PN-EN 303-5:2002
PN-EN 12809:2002+A1:2006
PN-EN 60335-2-102:2006
technická dokumentace

Potvrzením je znaèka

umístìna na zaøízení

Postupy hodnocení shody bìhem zkoušení projektu ES - modul B1 vèetnì požadavkù Smìrnice 97/23/ES byly provedeny pøi
úèastí Notifikované jednotky Úøad technického dozoru Notifikovaná jednotka UDT-CERT è. 1433 (Certifikát zkoušení projektu
ES è. ...................................; È. protokolu o zkouškách ....................................... .
Platnost tohoto prohlášení o shodì vyprší, pokud v kotli DEFRO AKM UNI byly provedeny zmìny, byl úpraven bez našeho
souhlasu nebo je používán v nesouladu s návodem k obsluze.
Toto prohlášení musí být pøedáno s kotlem v pøípadì pøedání ho jinému majiteli.
Automatický Kotel ÚT DEFRO AKM UNI je vyrábìn v souladu s technickou dokumentaci uschovávanou spoleèností:
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe DEFRO Robert Dziube³a
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyñska 103a
Jméno a pøíjmení osoby oprávnìné k zpracování technické dokumentace:
Mariusz Dziube³a
Jméno a pøíjmení osoby oprávnìné k zpracování prohlášení o shodì jménem výrobce:
Robert Dziube³a
Dvì poslední èíslice roku, ve kterém byl výrobek oznaèen: 09.
Ruda Strawczyñska, dne 25.10.2010

Robert Dziube³a
w³aœciciel PW DEFRO

Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe 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•

Vážený uživateli kotle!

Vážený uživateli
vytápìcího kotle
DEFRO

Pøi té pøíležitosti dìkujeme Vám za
výbìr vytápìcího kotle DEFRO typu
DEFRO AKM UNI z široké nabídky
výrobkù, dostupných na trhu. S
radostí Vás informujeme, že snažíme
se, aby kvalita naších výrobkù
splòovala pøísné normy a zaruèovala
bezpeènost provozu.
Naše cíle se soustøedí na
nejvyšší každodenní kvalitì výrobkù
a realizujeme je s myšlenkou o
budoucnu. S vdìèností uvítáme
veškeré Vaše poznámky a návrhy
tykající se námi vyrábìných zaøízení
a zpùsobu obsluhy našimi Partnery a
Servisem.

Upozoròujeme, že podmínkou správného a bezpeèného provozu kotlù typu
DEFRO AKM UNI je peèlivé seznámení se s tímto návodem k obsluze, ve kterém jsou
zahrnuty informace tykající se konstrukce, instalace a zpùsobu použití.
Pøed zahájením instalace kotle a jeho provozu:
• dùkladnì si pøeètìte tento návod k obsluze,
• zkontrolujte úplnost dodávky,
• porovnejte údaje z popisného štítku jsou shodné se záruèním listem
• zkontrolujte, zda bìhem dopravy nebyl kotel poškozen,
• pøed spuštìním kotle zkontrolujte, zda je pøípojení k ÚT souladu s pokyny.
Bìhem provozu kotlù dodržujte základní zásady provozu kotle:
• neotevírejte dvíøka bìhem provozu kotle,
• kryt palivové nádrže musí být bìhem provozu kotle tìsnì uzavøen,
• zabraòte úplnému vyprázdnìní palivové nádrže.

Výstražní znaèky a jejích význam:

informaèní
znaèka

výstraha pøed
úderem elektrickým
proudem

výstražní
znaèka

Piktogramy umístìné na kotli a jejích význam:

Pozor!
Horký povrch!
Hrozí popálení!

.
Veškeré pøípojení
elektrické instalace
smí provádìt jen
odborný elektrikáø
s vhodným oprávnìním
/SEP do 1 kV/-

Pøed uvedením
zaøízení do provozu
pøeètìte návod k obsluze

Vytáhnìte zástrèku
ze zásuvky pøed
zahájením
údržbáøských èinnosti
a oprav

P.W. DEFRO

THE BIGGEST
CENTRAL
HEATING
SOLID FUEL BOILERS
PRODUCER
IN POLAND

výstraha pøed
ohrožením zdraví
nebo života

Pøi otevírání dvíøek
nelze se nacházet naproti
kotle. Hrozí popálení!

Nelze zapojit zaøízení
do elektrické sítì
v pøípadì
poškození pøípoje
a zásuvky.

Nevkládejte ruce
do pracovního prostoru
šneku bìhem provozu
kotle
Hrozí trvalé poškození

Bìhem provozu kotle,
kryt zásobníku musí být
tìsnì uzavøen.
Hrozí zpìtné šlehnutí
plamene do zásobníku
a vznik požáru!

Je zakázáno odnímat
kryty ovladaèe
nebo ventilátoru
a jakýmkoliv zpùsobem
upravovat elektrická
propojení.

defro akm uni
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I. ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1. POPIS KONSTRUKCE KOTLE
Kotle typu DEFRO AKM UNI ve spojení s automatickým
podáváním paliva a kontrolovaným postupem spalování øády
uhelných paliv a biomasy, pelet, obilí rozhodnì vynikají,
protože jsou alternativou pro plynové a olejové kotle,
vzhledem k nízkým provozním nákladùm. Kotel je vybaven
vodním tìlesem vyrobeným z atestovaných ocelových
kotlových ocelí (druh P265GH) o tloušce min. 6 mm jako
svaøovaná konstrukce. Souèásti výmìníku tepla, mimoøádnì
ohrožené pùsobením plamene /65% povrchu/, jsou
vyrobené z kotlové oceli o tloušce 8 mm.
Konstrukce spalinového kanálu kotle se ètyøma tahy
pùsobí plné využití tepla spalin. Ploché stìny vodních kanálu,
vyztužené podpìrkami, jsou rozdìleny vodními pøepážkami.
Prostor topeništì má kvádrový tvar. V zadní èásti komory
vodního pláštì je proveden otvor pro pøipojení šnekového
podavaèe. Naproti otvoru se nachází hlavní topeništì se
žlabovým roštem, které slouží k spalování dávek paliva
dodávaných šnekovým podavaèem. Dmýchací ventilátor
pøivádí vhodné množství vzduchu pro spalování paliva pod
roštìm topeništì. Navíc žlabový hoøák je vybaven
novátorským øešením podávání sekundárního vzduchu
pomocí pøivádìcích pouzder. Množství dodávaného vzduchu
se mìní a je øízeno mikroprocesorovým regulátorem tak, aby
byly zajištìny optimální podmínky pro spalování.
Palivo pro spalovací proces je dopravováno samoèinnì
z umístìného vzadu palivového zásobníku pomocí
šnekového podavaèe. Šnekový podavaè je ocelová
konstrukce pro podávání paliva z nádrže na rošt hlavního
topeništì. Toèivý moment šneku vytváøí elektropøevodovka,
šroub šneku pøenáší dávku paliva smìrem k roštu topeništì
kotle, kde následuje její úplné spalování, pak vrstva popele je
srážena do popelníku následkem podávání nové dávky
paliva. V topeništi dochází ke všem procesùm spalování
podávaného paliva s úèastí vzduchu, který je pøivádìn
dmýchacím ventilátorem. Nad topeništìm jsou umístìny
keramické katalyzátory, které stabilizují proces spalování
paliva. Cyklus podávání paliva je souèástí otáèivého pohybu
šroubu šneku. Tento cyklus je opakován, a jeho frekvence
záleží na nastaveních ovladaèe.
Na krytu podavaèe je umístìno pouzdro pro montáž
èidla zpìtného šlehnutí plamene a nádrž pro skladování
paliva s utìsnìným krytem. Navíc na pøivádìcí trubce je
umístìno èidlo teploty s nezávislým napájením a ventil, který
v pøípadì pøíliš vysoké teploty uvnitø pøivádìcí trubky
podavaèe spustí systém vodního hašení paliva. Tímto je
zabránìno zpìtnému šlehnutí plamene do násypného koše,
což by mohlo pùsobit vznik požáru.
Dodateèné vybavení (litinový rošt) – je montován v
prostoru topeništì na podpìrách navaøených k stranám
kotle, umožòuje spuštìní kotle v pøípadì výpadku elektøiny
nebo poruchy podavaèe.

NOUZOVÝ ROŠT JE URÈEN K KRÁTKODOBÉMU SPALOVÁNÍ PEVNÝCH PALIV,
POKUD NELZE POUŽIT AUTOMATICKÝ PODAVAÈ PALIVA. DLOUHODOBÉ
POUŽÍVÁNÍ NOUZOVÉHO ROŠTU MÙŽE PÙSOBIT POŠKOZENÍ PODAVAÈE
NEBO ROŠTU.

Spaliny jsou odvádìny do komína, sopouchem
umístìném v zadní horní èásti kotle. Uspoøádaní násypných
dvíøek a dvíøek popelníku a topeništì usnadòuje pøístup k
topeništi za úèelem roztopení kotle a pravidelného èistìní.

Prostor mezi výmìníkem kotle a jeho opláštìním je
vyplnìn izolaèním materiálem v podobì minerální vlny.
Správnì fungující topeništì kotle umožòuje spalovat takové
množství paliva, které je nezbytné pro udržení teploty
zadané uživatelem na ovladaèi.
Ovladaè provádí nepøetržitì mìøení teploty vody v kotli
a dle toho øídí èinnost podavaèe paliva a ventilátoru.
Navíc, kotel je vybaven bimetalickým teplomìrem s
kapilárou, který je urèen pro nouzové mìøení teploty vody
odvádìné z kotle v nouzových stavech automatiky a pøi
nouzovém topení.
Mikroprocesorový regulátor, kterým je kotel vybaven,
umožòuje nastavit a udržet na zadané úrovni teplotu vody
odvádìné z kotle a optimalizovat spalovací proces nezávisle
na zatížení kotle. Regulátor je vybaven èidlem pro kontrolu
teploty a nezávislým omezovaèem teploty typu STB, který
chrání kotle pøed pøehøátím.

PODROBNÝ POPIS KONSTRUKCE, PROVOZU A ÚDRŽBY OVLADAÈE A
VENTILÁTORU NACHÁZÍ SE V PØÍPOJENÝCH K TÉTO DOKUMENTACI
NÁVODECH K OBSLUZE. BEZVÝHRADNÌ DODRŽUJTE POKYNY ZAHRNUTÉ
V NÁVODU K OBSLUZE OVLADAÈE A VENTILÁTORU.
KOTLE TYPU DEFRO AKM UNI JSOU URÈENÉ K PROVOZU POUZE S
EXPANZNÍ NÁDOBOU OTEVØENÉHO TYPU INSTALOVANÉ V SOULADU S
PN-91/B-02413: TECHNIKA TOPENÍ A TEPLÁRENSTVÍ. ZABEZPEÈENÍ
INSTALACE VODNÍHO TOPENÍ OTEVØENÉHO SYSTÉMU (POŽADAVKY)

1.2. PARAMETRY PALIVA
Bezvadnost provozu kotle se šnekovým podavaèem
záleží na použití vhodného paliva nebo pøizpùsobení
zpùsobu provozu kotle k palivu, které máte k dispozici. Kotel
byl navržen a prozkoušen pro spalování pevných paliv v
suchém stavu.
Základním palivem pro kotle ústøedního topení typu
DEFRO AKM UNI, mùže být:
èerné uhlí sortimentu energetický hrášek 31-2 prané - tøída
26/050/06 sortimentu 0223/cc s následujícími parametry:
• granulace
5-25mm
• obsah tìkavých látek
28%-40%
• vlhkost
<15%
• bod tavení popele
>1150°C
• obsah drti (granulace
zrna menší než 4 mm)
<5%
• nízké bobtnání
(uhel se nelepí
pøi spalování)
èerné uhlí sortimentu dr typ 31.1 tøída 25/9 dle
PN–82/G–97001 o parametrech:
•výhøevnost
min. 25 MJ/kg
•vlhkost
max. 20%
•obsah popele
max. 10%
granulát z tøísek - pelet - vyrobený dle DIN 51731:
• prùmìr granulátu
Ø 5-8 mm
• délka granulátu
10-30 mm
•výhøevnost
17,5–19,5 MJ/kg
•obsah síry
max. 0,1%
•vlhkost
max. 12%
•obsah popele
max. 1,5%
•mìrná hustota
1,0–1,4 kg/dm3
smìsi obilí s èerným uhlím

defro akm uni
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Pøi použití kotle s hoøákem o výkonu od 35kW a
palivem typu pelet nebo obilí, výkon kotle mùže být snížený.
Pøíèinou tohoto stavu je pøímo výhøevnost tìch paliv.
Nevztahuje se to na menší výkon hoøáku!!
Nedoporuèuje se používat uhlí s vìtší granulaci a
uhelného kalu, protože palivo tohoto druhu mùže ztìžovat
provoz podavaèe, pùsobit neúplné spalování paliva a
snižovat deklarovanou tepelnou úèinnost kotle.
Pøi volbì paliva je tøeba si dávat pozor zejména na
paliva, které pochází z neovìøených zdrojù, na pøípadný
obsah mechanických neèistot v palivu, v podobì kamenù
nebo jiných nespalitelných souèástí, které zhoršují kvalitu
spalování a zvìtšují poruchovost podavaèe
Správná volba typu a druhu uhlí zajišuje:
·
bezporuchový provoz kotle,
·
šetrnost paliva ve srovnání s horšími druhy
·
omezení emise škodlivých chemických látek.
Nelze používat plastové materiály k rozpalování
topeništì vybaveného pøívodem vzduchu.
V pøípadì topení v kotli s použitím nouzového roštu
„tradièního topení” doporuèuje se používat energetické
èerné uhlí sortimentu hrášek (tøída 24/12 dle
PN–91/G–04510). Na nouzovém roštu lze také úèinnì
spalovat paliva hoøící dlouhým plamenem, jako tøeba: hnìdé
uhlí a døevo v rùzné podobì, tj. odøezky, tøísky apod. Døevo
musí být sušeno alespoò rok! Topení mokrým døevem
snižuje úèinnost a nepøíznivì ovlivòují životnost kotle.
Pro správný provoz kotle doporuèuje se použit døíve
vysušené palivo, vlhké palivo muže se blokovat v násypném
koši a pùsobit zhašení plamene. Zejména pøi násypu nebo
doplòování paliva je tøeba si dát pozor na pøítomnost
velkých kusù uhlí, které mohou blokovat mechanismus
podavaèe.

Tabulka 1. Standardní výbava kotle.

Standardní výbava kotle
Návod k obsluze
Mikroprocesorový ovladaè*
Dmýchací ventilátor*
Soustava pro podávání paliva s hoøákem

Zásobník paliva
Analogový teplomìr
Náøadí pro údržbu kotle
Patka pro nastavení úrovnì kotle*
Klapka regulátoru tahu *
Keramické katalyzátory
Litinový bezpeènostní rošt
Šuplík na popel
Výmìnný litinový rošt
Systém vodního hašení HASIÈ
Èidlo otevøení krytu zásobníku

Mj.
ks
ks
ks
kpl.
ks
ks
kpl.
ks
ks
kpl.
ks
ks
kpl.
kpl.
kpl.

množství
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1

1.4. KOROZE V NÍZKÝCHTEPLOTÁCH
Bìhem provozu pøi teplotì napájecí vody rozvodu
ústøedního topení menší než 60°C vodní pára obsažena v
spalinách se kondenzuje na stìnách kotle. V poèáteèním
období použití mùže dojit k úniku tohoto kondenzátu z kotle
na podlahu kotelny. Delší doba provozu v nízkých teplotách
mùže pùsobit korozi, a tím i zkrácení životnosti kotle. Proto
nedoporuèuje se provozovat kotel pøi teplotì napájecí vody
rozvodu ústøedního topení menší než 60°C
.

PROVOZ KOTLE PØI TEPLOTÌ NAPÁJECÍ VODY ROZVODU ÚT MENŠÍ NEŽ
60°C PÙSOBÍ ZESÍLENÍ SRÁŽENÍ SMOLNÝCH LÁTEK ZE SPALOVANÉHO
PALIVA, A TÍM USAZOVÁNÍ NA VÝMÌNÍKU KOTLE A KOMÍNOVÉM KANÁLU
ZBYTKÙ SMOLY , COŽ PÙSOBÍ NEBEZPEÈÍ ZÁPALU SMOLY V KOMÍNÌ.

2. URÈENÍ KOTLÙ
ZÁSOBNÍK PALIVA MUSÍ BÝT NAPLÒOVÁN PALIVEM ZBAVENÝM VODY, BEZ
PØÍLIŠ VELKÉHO MNOŽSTVÍ VELKÝCH UHELNÝCH BUCHET NEBO CIZÍCH
LÁTEK.
ZÁSOBNÍK PALIVA MUSÍ BÝT VŽDY TÌSNÌ UZAVØEN.
NESMÍTE ÚPLNÌ VYPRAZDÒOVAT ZÁSOBNÍK PALIVA. MINIMÁLNÍ ÚROVEÒ
NAPLNÌNÍ ZÁSOBNÍKU ÈINÍ 25% JEHO OBJEMU.
KOTEL TYPU DEFRO AKM UNI NENÍ URÈEN K SPALOVÁNÍ ODPADÙ A NELZE
V NIM SPALOVAT ZAKÁZÁNA PALIVA.
P.W. DEFRO NENÍ ZODPOVÌDNÁ ZA POŠKOZENÍ NEBO NESPRÁVNÉ
SPALOVÁNÍ VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POUŽITÍ NEVHODNÉHO PALIVA.

1.3.VYBAVENÍ KOTLE
Kotel ústøedního topení typu DEFRO AKM UNI je
dodáván v namontovaném stavu, tj. vèetnì podavaèe a
zásobníku paliva, dmýchacího ventilátoru a pøevodového
motoru, násypných dvíøek, dvíøek topeništì a popelníku a
termické izolaci zajištìné nátìrem. K výbavì kotle patøí také
mikroprocesorový ovládací regulátor a teplomìr s kapilárou.
Souèástí dodávky je také návod k obsluze, záruèní list a náøadí
pro èistìní a údržbu kotle.
Instalaci vybavení oznaèeného v tabulce hvìzdièkou
provádí uživatel dle pøiloženého návodu str. 33., 34.

Vytápìcí kotle typu DEFRO AKM UNI jsou urèené k
ohøevu vody v rozvodu ústøedního topení do teploty
nepøekraèující na výstupu z kotle 90°C a provozního tlaku ne
vìtšího než 0,15 MPa. Jsou vhodné k použití v rozvodech
ústøedního topení a teplé vody, jak v gravitaèních, tak i
èerpadlových. Jsou urèené hlavnì k ohøevu rodinných domù.
Tyto kotle mohou také spolupracovat s rozvodem teplé vody
prostøednictvím výmìníku tepla. Kotle typu DEFRO AKM UNI
instalované dle pokynù obsažených v tomto návodu k
obsluze nepodléhají pøejímce provádìné Úøadem
technického dozoru.
Roli kontrole prùbìhu procesu spalování v kotlích typu
DEFRO AKM UNI plní ovladaè, díky tomu nevyžadují stálou
obsluhu a pøímé sledování. Pøesto jen, v souladu s platnými
pøedpisy, je požadovaný dozor nad kotlem, zejména v
pøípadech výpadku elektøiny-následkem zastavení
obìhových èerpadel mùže být pøerušení odbìru tepla, což
mùže následnì vést k prudkému rùstu teploty v kotli. Z
tohoto dùvodu je tøeba provést gravitaèní okruh, nejlépe u
diferenciálního ventilu, který v pøípadì výpadku elektøiny
automaticky odvede pøebytek teplé vody z kotle /obr.10.
str.32./

VZHLEDEM K SPECIFICE PROVOZU KOTLE ÚT NA PEVNÉ PALIVO JE
POŽADOVÁN DOZOR NAD ZAØÍZENÍM V PODOBÌ KAŽDODENNÍ KONTROLY
PROVOZNÍCH PARAMETRÙ. V PØÍPADÌ VÝPADKU ELEKTØINY JE
POŽADOVÁN STÁLÝ DOZOR NAD KOTLEM.
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3.TECHNICKÉ ÚDAJE

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny rozmìry násypného otvoru a náhradní spalovací komory.

Tabulka 2. Rozmìry náhradní spalovací komory/AxBxC/
a násypného otvoru /D/.
D
C
A
B
Typ kotle/rozmìry

15
22
30
40
50
75

šíøka

hloubka

výška

šxv

254
254
304
404
454
528

215
405
340
315
315
470

300
300
320
360
360
410

254x188
254x238
304x238
404x238
454x238
528x288

D

C
A
B
Obr. 1. Rozmìry náhradní spalovací komory a násypného
otvoru.

POZOR! Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukèní úpravy a zmìny dokumentace kotle spojené s jeho stálou modernizací a zlepšováním.
Tabulka 3. Základní technické údaje kotlù.

Specifikace / typ kotle
Rozsah výkonu
Topná plocha
Plocha vytápìných místnosti
Objem palivové nádrže
Objem nouzového topeništì
Optimální tepelná úèinnost
Max povolený provozní tlak
Požadovaný tah spalin
Teplota spalin
Teplota vody u napájení min/max.
Hmotnost kotle
Vodní objem kotle
Prùøez komínu
Minimální výška komínu
Napájení
Pøíkon
Šíøka
Hloubka
Výška*
Prùmìr napájení a odvodu Dn
Prùmìr kouøovodu

J.m.
kW
m2
m2
kg
dm3
%
bar
Pa
°C
°C
kg

15
6-17
1,5

22
9-29
2,6

do 150 do 220
~105 ~152
29
15

24

27

385
497
105
63
l
Ø mm 14x14 16x16
cm x cm 160
180
m
5
5
V/Hz
W
163
163
mm
428
428
mm
1617 1820
mm
1408 1508
mm
G 1½” G 1½”
mm
Ø159 Ø159

30
40
10-32 14-46
4,1
2,9
do 280 do 360
~152 ~256
30
44
85,9-87,5
1,5
30
32
230
55/85
542
675
115
148
18x18 19x19
200
220
8
6
~230V/50Hz
289
289
478
578
1820 1820
1508 1590
G 1½” G 1½”
Ø178 Ø194

50
17-56
5,2

75
24-80
7,2

do 480 do 700
~256 ~307
48
112

34

38

750
1004
174
254
21x21 25x25
230
290
9
9
289
344
628
968
1820 1999
1590 1590
G 1½” G 1½”
Ø194 Ø245

*Výšku kotle lze dodateèné nastavovat pøi použití pøípojené patky. Patky jsou nastavitelné v rozsahu 38-50mm
defro akm uni
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E*
A*

F*

B*

C

D*

G

J

I

H

K
Obrázek 2. Základní rozmìry kotlù.

* V pøípadì použití regulaèních patek rozmìr se zvìtší od min. 38 až do max. 50 mm
Tabulka 4. Základní rozmìry kotlù.
Typ kotle/rozmìry

15
22
30
40
50
75

7

106
106
106
106
106
106

1284
1444
1444
1544
1644
1763

Ø159
Ø159
Ø178
Ø194
Ø194
Ø245

1020
1170
1170
1260
1370
1491

1408
1508
1508
1590
1590
1590

1205
1355
1355
1465
1567
1686

428
428
478
578
628
678

536
507
640
662
650
695

624
820
820
820
820
1020

200
200
200
200
200
200

1617
1820
1820
1820
1820
1999

8

18

19

16
14

10

9

12
22
13

2
3
4
21
17

15
16

6
19

7

5

20

1
8

11

18

Obr.3. Základní díly kotlù.
1-ocelový korpus s tepelnou izolací; 2-èisticí dvíøka; 3-dvíøka topeništì; 4-dvíøka popelníku; 5-napájecí hrdlo; 6-zpìtné hrdlo; 7-kouøovod; 8-hrdlo 3 "
regulátoru tahu /regulátor tahu musí být používán v pøípadì provozování náhradní spalovací komory, není souèástí vybavení kotle /; 9-ventilátor; 10-šnekový
podavaè s pøevodovým motorem; 11-termostatický ventil BVTS systému hašení /systém HASIÈ/, 12-øídicí modul; 13-bimetalický teplomìr; 14-zásobník
paliva; 15-vypouštìcí hrdlo 1/2"; 16 - nádrž na vodu systému hašení, 17 - nastavitelné patky; 18 - hrdlo bezpeènostního ventilu **; 19 - hrdlo ventilu BVTS**
20 - pøipojovací lišta; 21 - zátka hrdla pøipojení klapky regulátoru tahu; 22-bezpeènostní kryt ovladaèe.
*regulátor tahu není souèástí dodávky kotle.
**bezpeènostní ventil a ventil BVTS lze používat pouze s vnìjším chladicím hadem pøi instalaci kotle v uzavøeném systému. P.W. DEFRO ZAKAZUJE
INSTALOVAT KOTEL V UZAVØENÉM SYSTÉMU BEZ FORMÁLNÍHO SOUHLASU VÝROBCE. MONTÁŽ PROVEDENA V NESOULADU S POKYNY VÝROBCE PÙSOBÍ
ZTRÁTU ZÁRUKY NA KOTEL. Hrdla 18. a 19. nechte zaslepené. Oficiální návod k montáži kotle v uzavøeném systému bude dostupný na webové stránce firmy
v èásti„SERVIS” po získání pøíslušných certifikátù..
defro akm uni
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4.VOLBA KOTLÙ PRO INSTALACI

ZÁKLADEM PRO SPRÁVNOU VOLBU KOTLE JE TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU,
ZPRACOVANÁ V SOULADU S NORMOU TEPELNÉ OCHRANY STAVEB.

Volbu kotle pro vytápìní objektu provádí se na základì
tepelné bilance s ohledem zejména na izolaci objektu, plochu
zasklení, ohøev teplé užitkové vody apod., zpracovaný
projektantem dle platných pøedpisù (PN– B – 02025: 2001).
Topná plocha uvedená v tabulce è. 2 je orientaèní a umožòuje
pøibližnou volbu kotle. Výkon kotle zvolte s rezervou 10%
vzhledem ke skuteènému zapotøebí, vyplývajícímu z tepelné
bilance budovy.
Doporuèuje se, aby volbu parametrù vytápìcího kotle
provedl odborník. Výrobce nezodpovídá za nesprávnou
volbu vytápìcího kotle.
5.INSTALACE KOTLÙ

5.3. UMÍSTÌNÍ KOTLEV PROSTORU KOTELNY
Kotel typu DEFRO AKM UNI nevyžaduje zvláštní
základy, je tøeba však pamatovat na nastavení horizontální
úrovnì kotle. Doporuèuje se umístit kotel na betonové
plošinì o výšce 20 mm. V pøípadì umístìní kotle ve sklepu
doporuèuje se umístit ho na podezdívce o minimální výšce 50
mm. Nastavení úrovnì kotle usnadòují nastavitelné patky.
Montáž patek dle obr. 12 na stránce 33.
Je povoleno umístit kotel pøímo na nehoølavé podlaze,
pokud neexistuje nebezpeèí pøítoku spodních vod. Pøi
umístìní kotle zohledníte pevnost podloží, a také podmínky
požární ochrany:
•bìhem instalace a provozu kotle udržujte bezpeènou
vzdálenost 200mm od hoølavých látek,
•pro hoølavé látky se stupnìm hoølavosti C3, které jsou rychle
a snadno hoølavé i po odstranìní zdroje zápalu, je tato
vzdálenost dvojnásobnì vìtší a èiní 400 mm,
•pokud není známý stupeò hoølavosti, bezpeèná vzdálenost
musí být také zdvojnásobená.
Tabulka 5.Stupeò hoølavosti stavebních hmot a materiálù

Kotle se dodává v namontovaném stavu na paletì,
zabalené folií. Dmýchací a øídicí systémy jsou odpojeny po
dobu pøepravy. Montáž provádí pouze oprávnìný elektrikáø.
Pøed zahájením instalace zkontrolujte úplnost dodávky a
technický stav. Návod k instalaci viz stránky 33,34.

A-nehoølavé

5.1.DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

B-nesnadno hoølavé

pískovec, beton, cihly, protipožární omítka,
malta, keramická dlažba, žula
døevocementová prkna, skelné vlákno,
minerální izolace

Kotle skladujte v nevytápìné, zastøešené a vìtrané
místnosti.
K zvedaní a spouštìní kotle používejte vhodná zdvíhací
zaøízení. Pøed manipulaci s kotlem zajistíte ho pøed
posunutím a naklonìním na plošinì vozidla pomocí pasù,
zarážek nebo døevìných špalkù.

C1-tìžce hoølavé

bukové døevo, dubové døevo, dýhy

C2-støednì hoølavé

sosnové, modøínové i smrkové døevo, korek,
prkna z øeziva , pryžové podlahové krytiny
asfaltové pásy, celuloidové hmoty, polyuretan,
polystyren, polyetylen, plasty, PVC

Stupeò hoølavosti
stavebních hmot
a výrobkù

C3-snadno hoølavé

Stavební hmoty a výrobky

V žádném pøípadì nesmí se skladovat a provozovat
kotle v mokrých a vlhkých místnostech, což zrychluje korozi, a
vede k znièení kotle bìhem ve velmi krátké dobì.

KOTLE PØEPRAVUJTE VE SVISLÉ POLOZE!

5.2. POŽADAVKYTYKAJÍCÍ SE KOTELNY
Kotelna ústøedního topení musí splnit požadavky
normy PN-87/B-0241, zejména:
•kotelna musí být umístìna možné ve støedu vùèi vytápìným
místnostem, a kotel co nejblíže komínu,
•vchodové dveøe do kotelny musí se otevírat ven z místností
a musí být vyrobené z nehoølavých materiálù,
•kotelna musí mít ventilaci pro pøívod vzduchu v podobì
kanálu o prùøezu ne menším než 50% prùøezu komínu, a ne
ménì než 21x21 cm, s vývodem v zadní èásti kotelny,
•kotelna musí mít ventilací pro odvod vzduchu pod
podhledem místnosti, o minimálním prùøezu 25% prùøezu
komínu, ale ne ménì než 14x14cm,
•otvory ventilace pro pøívod a odvod vzduchu musí být
chránìné ocelovou møížkou.

PROVEÏTE OCHRANNÉ UZEMNÌNÍ - UZEMNÌNÍ KOTLE V MÍSTÌ
OZNAÈENÝM INFORMAÈNÍM PIKTOGRAMEM PROPOJENÍ SMÍ PROVÁDÌT
POUZE OPRÁVNÌNÝ ELEKTRIKÁØ

Schéma instalace uzemnìní opláštìní kotle je uvedeno
na obr. 13 na stránce 33.

Obr.4. Umístìní kotle v prostoru kotelny.
NESMÍ SE POUŽÍVAT V PROSTORU KOTELNY MECHANICKÉ VENTILACE PRO
ODVOD VZDUCHU. KOTELNA MUSÍ MÍT ZAJIŠTÌNO DENNÍ A UMÌLÉ
OSVÌTLENÍ.
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Pøi umístìní kotle by mìla být zohlednìna možnost
neomezeného provádìní èištìní a pøímý pøistup z každé
strany. Vzdálenost pøední èásti kotle od protìjší stìny
nemùže být menší než 1 m, a bokù kotle od stìn menší než
0,3 m.

5.4. PØÍPOJENÍ KOTLE KVYTÁPÌCÍ INSTALACI

PROVEDENÁ INSTALACE ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ MUSÍ SPLÒOVAT
POŽADAVKY NOREM PN-91/B02413 A BN-71/886427 TYKAJÍCÍCH SE
OCHRANY ZAØÍZENÍ VODNÍHO OHØEVU OTEVØENÉHO SYSTÉMU A
EXPANZNÍCH NÁDOB.

Za úèelem správného pøipojení kotle k vytápìcí
instalaci proveïte následující postup:
1)pøipojte napájecí potrubí (obr. 3. pol. 5) k vytápìcí instalaci
v urèeném místì,
2)stejnì pøipojte zpìtné potrubí (obr. .3 pol. 6),
3)zkontrolujte èinnost ovládacího zaøízení a vhodnost
provedení elektrické instalace,
4)pøipojte potrubí ochranného systému dle PN(obr. 5),
5)naplníte ÚT instalaci vodou, až do okamžiku získání
nepøetržitého pøetoku ze signalizaèního potrubí,
6)zkontrolujte stav tepelné izolace ochranné soustavy,
7)proveïte pøipojení kotle ke komínovému kanálu,
8)v pøípadì použití obìhového èerpadla ústøedního topení
(doporuèení výrobce zlepšující úèinnost celé vytápìcí
soustavy), proveïte pøipojení èerpadla a tzv. “gravitaèní
obvod”, umožòující použití vytápìcí instalace v pøípadì
poruchy èerpadla,
9)za úèelem zvìtšení trvanlivosti kotle doporuèuje se použit
smìšovací soustavy pro získání minimální teploty kotle
55°C, a v systému zpìtné vody ne ménì než 45°C.
10)kotel musí být pøipojený k vytápìcí instalaci pomocí
závitových nebo pøírubových spojù,

V pøípadì umístìní expanzní nádoby v prostoru
budovy, kde teplota klesá pod 0°C je tøeba použit cirkulaèní
potrubí a bezpeènostní potrubí, propojující expanzní nádobu
s kotlem a tepelnou izolací v souladu s PN-91/B-02413
(p.2.11.). Úlohou tepelné izolace ochranných zaøízení je
ochrana pøed zamrznutím pouze v dobì krátkodobých
pøestávek v provozu topení.

EXPANZNÍ NÁDOBA, BEZPEÈNOSTNÍ POTRUBÍ, EXPANZNÍ, SIGNALIZAÈNÍ
A PØEPADOVÉ POTRUBÍ MUSÍ BÝT UMÍSTÌNO V PROSTORU O TEPLOTÌ
VÌTŠÍ NEŽ 0°C.
ZJIŠTÌNÍ NEPØÍTOMNOSTI TEPELNÉ IZOLACE A UMÍSTÌNÍ EXPANZNÍ
NÁDOBY V NESOULADU S PN-91/B-02413 PØI ZÁRUÈNÍ REKLAMACI
ÚNIKU VODY PØI KLESNUTÍ TEPLOTY POD 0°C MÙŽE VÉST K NEUZNÁNÍ
REKLAMACE A ODMÍTNUTÍ PROVEDENÍ OPRAVY NEBO VÝMÌNY KOTLE ÚT

obr. 5

Pøíkladové schéma zabezpeèení kotle je uvedeno na

MONTÁŽ KOTLE SVAØOVÁNÍM PÙSOBÍ ZTRÁTU ZÁRUKY!!!

11)montáž kotle musí provádìt odborná a oprávnìná osoba
/firma/. V zájmu uživatele je dohlédnout, aby montáž
kotle byla provedena v souladu s platnými pøedpisy, a
také aby montážní firma poskytla záruku na správnost a
kvalitu provedených prací, potvrzenou razítkem a
podpisem na záruèním listu kotle.
Nejdùležitìjší požadavky tykající se ochranných zaøízení.

1)expanzní nádoba otevøeného systému o objemu min. 4-7%
celého objemu vytápìcí instalace;
2)bezpeènostní potrubí o prùmìru závislém na tepelném
výkonu kotle;
3)nádoba musí být propojena s expanzivním, signalizaèním,
pøepadovým a odvzdušòovacím potrubím;
4)maximální výška montáže expanzní nádoby 12-15m.

Obr.5. Pøíkladové schéma zabezpeèení instalace vodního topení vybavené
jedním kotlem nebo výmìníkem tepla, horní rozvod, èerpadlo
namontováno na zpìtném potrubí.

V PØÍPADÌ POUŽITÍ V KOTELNÌ DVOU NEBO VÍCE VYTÁPÌCÍCH KOTLÙ,
KAŽDÝ MUSÍ BÝT VYBAVEN ZABEZPEÈENÍM V SOULADU S NORMOU PN91/B-02413, PØI SOUÈASNÉM BEZVÝHRADNÉM DODRŽOVÁNÍ ZÁSADY
TEPELNÉ IZOLACE BEZPEÈNOSTNÍ SOUSTAVY

Tab. 6. Jmenovité a vnitøní prùmìry bezpeènostního a expanzního potrubí
Tepelný výkon kotle
nebo výmìníku [kW]

Nad

_
40
NA BEZPEÈNOSTNÍM POTRUBÍ NELZE POUŽÍVAT VENTILY A HRADÍTKA, NA
CELÉ DÉLCE POTRUBÍ NESMÍ SE VYSKYTNOU ZÚŽENÍ A OSTRÉ OHYBY,
ZPÙSOBE JEJÍCH VEDENÍ A PRÙMÌR MUSÍ BÝT V SOULADU S PN-91/B02413.

Do

40
80

Bezpeènostní potrubí
[mm]

Expanzní potrubí
[mm]

Jmenovitý Jmenovitý Jmenovitý Jmenovitý
prùmìr
prùmìr
prùmìr
prùmìr

25
32

27,2
35,9

25
25

27,2
27,2

Pro expanzní potrubí - tepelný výkon zdroje

defro akm uni
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Pro správné spojení kotle s vytápìcí instalací je tøeba
splnit následující podmínky: teplota kotle nemùže být menší
než 55°C, a teplota vody na zpìtném potrubí nemùže být
menší než 45°C, což je spojeno s jevem kondenzace vodní
páry na studených stìnách kotle (tzv. pocení kotle), která
pùsobí zkrácení životnosti. Lze tomu zabránit nastavením
vyšší teploty vody v kotli a nastavením teploty v jednotlivých
místnostech pomocí termostatických ventilù nebo použitím
smìšovacích soustav, napø. v podobì obtokového mùstku
(obr. 6.), dávkovacího a smìšujícího èerpadla (obr. 7.), vodní
spojky zejména u vìtších obìhù ÚT s velkým množstvím vody
(obr. 8.) nebo ètyøcestných ventilù (obr. 9., 11 s.35). Volbu
zaøízení pro urèitou vytápìcí soustavu musí provádìt
oprávnìný projektant.

Rw

voda napájecí
instalaci

zpìtná
voda
z instalace

napájecí
voda
z kotle

zpìtná voda
do kotle
a) uzavøená instalace - napájecí voda z kotle nemíchá se s vodou v
rozvodu ÚT.

T
voda napájecí
instalaci

Tmin55°C
zpìtná
voda
z instalace

napájecí
voda
z kotle

Kotel

Tmin45°C

zpìtná voda
do kotle
b) èásteènì uzavøená instalace - napájecí voda z kotle míchá se v
omezené míøe s vodou v rozvodu ÚT.

Obr. 6.Schémat propojení kotle s vytápìcí instalací pøi použití
obtokového mùstku.

Rw

T

Tmin55°C

Kotel

zpìtná
voda
z instalace

napájecí
voda
z kotle

zpìtná voda
do kotle

Tmin45°C

c) èásteènì otevøená instalace - napájecí voda z kotle míchá se s
vodou v rozvodu ÚT

Obr. 7. Schémat propojení kotle s vytápìcí instalací s použitím
dávkovacího a smìšovacího èerpadla.
.

Rw
Tmin55°C

voda napájecí
instalaci

voda napájecí
instalaci

T
Q2

Q1

zpìtná
voda
z instalace

napájecí
voda
z kotle

zpìtná voda
do kotle
d) úplnì otevøená instalace - napájecí voda z kotle nemíchá se se
zpìtnou vodou z rozvodu ÚT

Kotel

Tmin45°C

Q1>Q2

Obr. 8. Schémat propojení kotle s vytápìcí instalací s použitím
vodní spojky.
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Obr.9 a)-d)Schéma èinnosti ètyøcestného ventilu

5.5. PROPOJENÍ KOTLE S ELEKTRICKOU
INSTALACÍ
Elektrická a ovládací instalace kotle je urèena k
napájení síovým napìtím 230V/50Hz. Prostor kotelny, ve
které je umístìný kotel musí být vybaven elektrickou instalací
230 V/50 Hz provedenou v soustavì TN-C nebo TN-S (s
ochranným nebo ochrannì-neutrálním vodièem) dle
platných pøedpisù. Elektrická instalace (bez ohledu na druh
provedené instalace) musí být ukonèena zásuvkou s
ochranným kolíkem.

technický stav hodnotí kominík. Komíny z ocelových trubek
musí být vyšší o 15-20% od zdìných komínù.
Pozor! Vzhledem k vysoké úèinnosti, u kotlù typu DEFRO
AKM UNI doporuèuje se použit komínovou vložku z
nerezové žáruvzdorné ocele.

PRO PØIPOJENÍ KOTLE DO KOMÍNU POUŽIJTE PRODLOUŽENÍ ODVODU
SPALIN DOPORUÈENÉ VÝROBCEM. POUŽITÍ DÍLÙ JINÝCH NEŽ ORIGINÁLNÍ
MÙŽE PÙSOBIT ZTRÁTU ZÁRUKY NA PØISTROJ

6. OBSLUHA A ÚDRŽBA
POUŽITÍ ZÁSUVKY BEZ PØÍPOJENÉHO OCHRANNÉHO KOLÍKU MÙŽE
PÙSOBIT ÚDER ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Zásuvka musí být umístìna v bezpeèné vzdálenosti od
zdrojù tepla. Doporuèuje se, aby k napájení kotle byl použitý
zvláštní elektrický obvod.

VEŠKERÉ PØÍPOJENÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE SMÍ PROVÁDÌT JEN ODBORNÝ
ELEKTRIKÁØ S VHODNÝM OPRÁVNÌNÍM /SEP DO 1 KV/.
JE ZAKÁZÁNO ODNÍMAT KRYTY OVLADAÈE NEBO VENTILÁTORU A
JAKÝMKOLIV ZPÙSOBEM UPRAVOVAT ELEKTRICKÁ PROPOJENÍ.
JE TØEBA PROVÉST OCHRANNÉ UZEMNÌNÍ V MÍSTÌ OZNAÈENÉM
INFORMAÈNÍM PIKTOGRAMEM.

5.6. PØÍPOJENÍ KOTLE KE KOMÍNU
Pro pøipojení roury kotle ke komínu použijte ocelový
profil vhodného profilu a tvaru. Tlouška plechu, ze kterého
je provedeno pøípojení kotle nesmí být menší než 3 mm.
Pøípojení kotle musí mít sklon ve smìru kotle. Zvláštní
pozornost je tøeba vìnovat tìsnosti spojù komínového
kanálu. Úèelem použité tepelné izolace soustavy pro odvod
spalin je zlepšení komínového tahu.
Podstatný vliv na provoz kotle nebo skupiny kotlù má
vhodná výška a prùøez komínového kanálu. Nevhodné
rozmìry komínového kanálu mohou pùsobit poruchy
provozu kotle. Velikosti prùøezu komínu jsou uvedeny v
tabulce è. 7.

6.1. NAPLNÌNÍ VODOU
Pøed zahájením rozpalování kotle je tøeba naplnit
instalaci vodou. Naplnìní kotle a celého potrubí musí být
provádìno pøes vypouštìcí hrdlo kotle. Tuto èinnost
provádìjte pomalu, za úèelem zajištìní odstranìní vzduchu z
potrubí. Voda pro napájení kotlù musí být zbavena
mechanických a organických neèistot a splòovat požadavky
PN-85/C-04601. V pøípadì vyskytování stálých únikù vody z
potrubí lze použit vodu o tvrdosti <4°n. U nových instalací
první voda je tzv. surovou vodou, a tvrdost doplòující vody
musí být na úrovni menší než 4°n.
Pro zjištìní, zda je celá instalace naplnìna vodou na
nìkolik vteøin otevøete prùtokový ventil na signalizaèním
potrubí. Stálý, nepøetržitý výtok vody svìdèí o úplném
správném naplnìní instalace. Pøípadné doplnìní vody v
potrubí lze provádìt bìhem pøestávek v provozu kotle.
Pokud je potøeba, vodu lze vypustit po její pøedchozím
ochlazení pøes vypouštìcí hrdlo kotle do výlevky nebo
odpadní møížky.

JE ZAKÁZÁNO DOPLÒOVAT VODU V ROZVODU BÌHEM PROVOZU KOTLE,
ZEJMÉNA KDYŽ JE KOTEL SILNÌ ROZEHØÁTÝ, PROTOŽE MÙŽE TO PÙSOBIT
JEHO POŠKOZENÍ NEBO PRASKNUTÍ.
DOPLÒOVÁNÍ VODY V POTRUBÍ JE POUZE NÁSLEDKEM ZTRÁTY PÙSOBENÉ
ODPAØOVÁNÍM; JINÉ ZTRÁTY NAPØ.: NETÌSNOST POTRUBÍ JSOU
NEPØÍPUSTNÉ, HROZÍ VZNIK KOTELNÍHO KAMENE, ÈEHOŽ NÁSLEDKEM
MÙŽE BÝT TRVALE POŠKOZENÍ KOTLE.

6.2. ZKUŠEBNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU /NÁVOD
PRO SERVIS/.

Tabulka 7. Volba výšky a prùøezu komínu.

75
40
50
22 30
Výkon kotle
[kW] 15
Topná plocha
[m2] 1,5 2,6 2,9 4,1 5,2 7,2
6
5
8
9
9
Min. výška komínu
[m] 5
Minimální prùøez [cm x cm] 14x14 16x16 18x18 19x19 21x21 25x25
komínu
[Ø mm] 160 180 200 220 230 290

Níže uvedený vzorec usnadòuje volbu požadovaného
prùøezu komínu.

kde:

F – prùøez komínu [ m2 ]
Q – topný výkon jednoho nebo více kotlù pøípojených k jednomu
komínovému kanálu [ kW ]
h – výška komínu mìøená od úrovnì roštu do vyústìní [ m... ]

Komín musí být vyveden minimálnì 150 cm nad plochu
støechy. Stìny komínového kanálu musí být hladké, tìsné,
bez zúžení a ohybu a bez jiných pøípojù. Nový komín je tøeba
vysušit a ohøát pøed rozpálením kotle. V pøípadì pochybností

ZKUŠEBNÍ UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU SMÍ PROVÁDÌT POUZE
PROŠKOLENÝ SERVIS VÝROBCE

Pøed uvedením kotle do provozu zkontrolujte:
•zda je systém ÚT naplnìný vodou;
•tìsnost topného systému;
•správnost pøípojení ke komínu;
•tìsnost krytu retortového topeništì a stýkajících se
ploch ventilátoru a èisticího otvoru;
•zpùsob pøipojení k elektrické sítì.
Postup pøi uvedení kotle do provozu:
•provést zatop kotle -rozpálit topeništì dle návodu k
obsluze;
•uvést kotel na potøebnou provozní teplotu,
doporuèená
teplota výstupní topné vody je nad 60oC;
•zkontrolovat opìtovnì tìsnost kotle;
•provést topnou zkoušku dle norem;
•seznámit uživatele s obsluhou;
•provést zápis do Záruèního listu.
defro akm uni
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O ukonèení montáže a provedení topné zkoušky musí být
proveden zápis do Záruèního listu. Vyplnìný Záruèní list
musí být zaslaný uživatelem na adresu výrobce za úèelem
registrace uživatele v systému firmy.
P..W. DEFRO -serwis
Ruda Strawczyñska 103a
26-067 Strawczyn

fax 041 303 91 31
serwis@defro.pl

6.3. UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ KOTLE
(NÁVOD PRO UŽIVATELE)
Pøed zahájením rozpalování kotle zkontrolujte:
• propustnost potrubí,
• správnost naplnìní instalace vodou,
• stav vody v ochranné soustavì kotle.
Kotel je provozován v nepøetržitém režimu ( bez
vyhasínání ) proto jeho zapalování se provádí málokdy. Pøed
zatopením v kotli naplníte zásobník paliva tak, aby bylo
možné uzavøít kryt. Pøi naplnìní zásobníku palivem
zkontrolujte, zda se v palivu nenachází kameny, kovové
souèásti, uhelné buchty apod. které mohou blokovat
mechanismus šnekového podavaèe.
Následnì zapnìte ovladaè v režimu ruèního øízení, na
dobu, po které podavaè dopraví èást paliva ze zásobníku do
litinové retorty (3 – 6 min). Na vtlaèenou vrstvu paliva pøes
dvíøka topeništì umístíte pomaèkané kusy papíru, a na papír
kusy døeva. Pak zapálíte papír, uzavøete dvíøka i zapnìte
ventilátor. Jakmile bude topeništì rovnomìrnì rozžhaveno,
pøepnìte ovladaè do režimu automatického provozu. V
tomto režimu kotle, na ovladaèi je tøeba nastavit hodnotu
zadané teploty (teplota vody v kotli),množství pøivádìného
vzduchu, stanovit dobu provozu podavaèe a nastavit
pøestávku mezi následnými zapnutími podavaèe. Tuto
èinnost provádìjte dle pokynù uvedených v návodu k obsluze
ovladaèe. Nastavení ovladaèe je tøeba upravovat v závislosti
na vnìjší teplotì a spalovaném palivu. Hodnoty nastavení
pøizpùsobíte (ovìøením stavu a vzhledu ohnì v topeništì)
tak, aby:
• topeništì nezhaslo – následkem podávání pøíliš
malých dávek paliva v delších èasových úsecích,
• podavaè neshazoval z povrchu topeništì nespálené
drti
Èervený oheò s kouøem ukazuje na skuteènost, že
pøívod vzduchu je pøíliš malý. Svìtlý, bílý oheò ukazuje, že
pøívod vzduchu je pøíliš velký. Správný oheò je, když
pozorujeme èistý, intenzivnì žlutý plamen.Nastavení
upravujte maximálnì 5-10% najednou. Musíte vyèkat cca. 20
– 30 minut až bude zmìna nastavení provozních parametrù
podavaèe (a/nebo nastavení síly dmychání ) úèinná a zmìní
se stav spalovaného uhlí. V automatickém režimu ovladaè
provádí mìøení teploty vody v kotli a na jeho základì ovládá
provoz podavaèe a dmychacího ventilátoru. Zároveò ovladaè
ovládá provoz obìhového èerpadla ÚT.

PØI ROZBÌHU STUDENÉHO KOTLE MÙŽE SE VYSKYTNOUT KONDENZACE
VODNÍ PÁRY NA STÌNÁCH KOTLE, TZV. „POCENÍ”, ÈÍMŽ SE MÙŽE ZDÁT, ŽE
KOTEL PØETÉKÁ. JEDNÁ SE O PØÍRODNÍ JEV, KTERÝ USTOUPÍ PO
ROZEHØÁTÍ KOTLE NAD 60°C. U NOVÉHO KOTLE, V ZÁVISLOSTI NA VNÌJŠÍ
PODMÍNKY A TEPLOTU VODY V KOTLI, TENTO JEV MÙŽE TRVAT I NÌKOLIK
DNÙ.

PROVOZ KOTLE PØI TEPLOTÌ NAD 60°C ÚÈINNÌ ZABRAÒUJE VYTVÁØENÍ
KONDENZÁTU A URYCHLENÉ KOROZI KOTLE

Bìhem bìžného provozu kotle obsluha spoèívá v
pravidelným doplòování paliva v zásobníku a odstraòování
popele. Doba obsluhy nepøekraèuje (v závislosti na velikosti
kotle) od 15 do 30 minut. Jednorázové nasypání základního
paliva staèí pro 1-3 dny provozu kotle s jmenovitým
výkonem.

VZHLEDEM K SPECIFICE PROVOZU KOTLE Ú.T. NA PEVNÁ PALIVA JE
POŽADOVÁN DOZOR V PODOBÌ KAŽDODENNÍHO OVÌØOVÁNÍ
PROVOZNÍCH PARAMETRÙ. V PØÍPADÌ VÝPADKU ELEKTØINY JE
POŽADOVÁNA STÁLÁ KONTROLA STAVU KOTLE.

Zastavení èinnosti kotle mùže být pùsobeno
nedostatkem paliva v zásobníku nebo zablokováním
podavaèe následkem pøítomnosti nežádoucích, tvrdých
pøedmìtù, kamenù, uhelných buchet apod.

NELZE PØIPUSTIT ÚPLNÉ VYPRÁZDNÌNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE. MINIMÁLNÍ
ÚROVEÒ NAPLNÌNÍ ZÁSOBNÍKU PALIVA ÈINÍ 25% JEHO OBJEMU.
BÌHEM PROVOZU KOTLE, KRYT ZÁSOBNÍKU MUSÍ BÝT TÌSNÌ UZAVØEN HROZÍ ZPÌTNÉ ŠLEHNUTÍ PLAMENE DO ZÁSOBNÍKU.
PØI OTEVÍRÁNÍ DVÍØEK NESMÍTE SE NACHÁZET NAPROTI KOTLE
VZHLEDEM K NEBEZPEÈÍ POPÁLENÍ.

V rozvodu ústøedního topení se spotøeba tepla mìní pøi
zmìnì vnìjších podmínek, tj. denní dobì a zmìnì vnìjší
teploty. Hodnota teploty vody odvádìné z kotle záleží také na
tepelné charakteristice budovy - použitých stavebních a
izolaèních materiálù. V tabulce jsou uvedeny hodnoty teploty
vody odvádìné z kotle v závislosti na vnìjší teplotì pro
typický rodinný dùm.
Tabulka 8. Volba teploty kotle v závislosti na vnìjší teplotì.

Vnitøní teplota [°C]
Teplota vody uvnitø kotle [°C]

PRAVIDELNÌ – ALESPOÒ JEDNOU ZA DEN OTEVØETE DVÍØKA TOPENIŠTÌ A
Z KO N T R O LU J T E S TAV P L A M E N E , P Ø Í PA D N Ì P Ø I Z J I Š T Ì N Í
NESTANDARDNÍCH STAVÙ UPRAVÍTE VZHLED OHNÌ. JE TØEBA TAKÉ
ODSTRANIT STRUSKU V PØÍPADÌ ZJIŠTÌNÍ PØÍTOMNOSTI V TOPENIŠTI
KOTLE – OCELOVÉM ROŠTU.

Bìhem zapalování mùže následovat kouøení do
prostoru kotelny nebo kondenzace (pocení) kotle. Po
rozehøátí kotle a komínového kanálu tyto nežádoucí jevy by
mìly zmizet.
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LZE POUŽÍVAT POUZE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY KOUPENÉ V P...W.
DEFRO.
P...W. DEFRO NEZODPOVÍDÁ ZA NESPRÁVNOU ÈINNOST KOTLÙ,
PÙSOBENOU NAMONTOVÁNÍM NEVHODNÝCH DÍLÙ.

6.4. PROVOZ KOTLE V RUÈNÍM REŽIMU
/NOUZOVÁ SPALOVACÍ KOMORA/

vysílá signál do ovladaèe, který vypíná podavaè paliva a
ventilátor a zapíná akustický signál
.

PØI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ NEBO PØÍPADNÉ PORUCHY
SOUSTAVY PRO PODÁVÁNÍ PALIVA, KOTEL MÙŽE PRACOVAT BEZ
OVLADAÈE, S PØÍRODNÍM TAHEM, ZA PODMÍNKY GRAVITAÈNÍHO
ODBÌRU TEPLA.

KONTROLUJTE PRAVIDELNÌ STAV TÌSNÌNÍ KRYTU ZÁSOBNÍKU PALIVA. PO
UZAVØENÍ ZÁSOBNÍKU, TÌSNÌNÍ MUSÍ TÌSNÌ PØILÉHAT K POVRCHU.
NESMÍ SE VYSKYTNOUT MEZERY NEBO TRHLINY MEZI KRYTEM A
ZÁSOBNÍKEM PALIVA.

V tomto pøípadì:
Odpojte ovladaè a napájecí zástrèku od napájecí
zásuvky, otevøete dvíøka popelníku a obsluhy, a oèistíte
povrch násypného topeništì. Následnì v spalovací komoøe
pod hlavním topeništím, umístíte nouzový rošt na
speciálních podpìrách. Na nouzovém roštu umístíte papír
vèetnì malých kusù døeva a zapálíte, pøidávejte postupnì
uhlí až do vzniku žáru.
Po získání žáru nasypte do spalovací komory pøes
obslužná dvíøka uhlí sortimentu hrášek kusové uhlí.
Spalovaní v kotli bude probíhat samoèinnì s výkonem dle
množství pøivádìného vzduchu pøes odklopená dvíøka
popelníku. Pøes obslužná dvíøka kontrolujte proces spalování
a doplòujte palivo. Pøed doplnìním promíchejte žár pomocí
háku. Použití paliv jiných než uvedené výše zrychluje proces
zneèistìní kotle a zkrácení jeho životnosti, a navíc proces
spalování nesplòuje ekologické požadavky. Po znovuzahájení
spalování v automatickém režimu odstraòte nouzový rošt a
peèlivì oèistíte celý kotel.

•tepelná ochrana kotle - v pøípadì pøekroèení nouzové
teploty 85°C bimetalické èidlo umístìno u èidla teploty kotle
vypne ventilátor a podavaè. Ochrana zabraòuje uvedení
vody v instalaci do varu v pøípadì pøehøátí kotle nebo
poškození ovladaèe. Po zapnutí této ochrany, kdy teplota
klesne na bezpeènou hodnotu, èidlo se uvolní automaticky
a alarm bude vypnut. V pøípadì poškození nebo pøehøátí
tohoto èidla, hoøák, ventilátor a podavaè budou vypnuté.
•ochrana proti pøetížení podavaèe paliva - blokáda
šnekového podavaèe pùsobí odøíznutí pojistky, chránicí
motor pøed poškozením. Jako ochranný prvek používejte
šroub s neúplným závitem M5x55 s šestihrannou /dle PN
82101/ nebo imbusovou /dle PN 82302/ hlavou s maticí.

6.6. PRAVIDELNÁ OBSLUHA KOTLE – ÈIŠTÌNÍ A
ÚDRŽBA

6.5. OCHRANNÉVYBAVENÍ KOTLE.
Kotle DEFRO AKM UNI jsou vybavené ochranou, která
zmenšuje nebezpeèí nouzových stavù, ale poøád je nutné
provádìt dozor nad kotlem. K základním ochranným prvkùm
kotle patøí:
•systém automatického vodního hašení HASIÈ - ochrana
proti zpìtným šlehnutím plamene do rozvodu podavaèe
paliva. Funguje nezávisle na napájení elektrickou energií na
základì termostatického ventilu. Rùst teploty v pøivádìcím
potrubí nad 99°C pùsobí otevøení ventilu a zalití hoøáku
proudem vody z nádoby umístìné vedle kotle. Z
bezpeènostních dùvodù doporuèuje se instalovat
dodateèný hasicí systém „HASIÈ” napájený z vodovodní
sítì. Dodateèný hasicí systém „HASIÈ” patøí k volitelné
výbavì, cena dle ceníku. Návod k montáži systémù a
poznámky pro údržbu viz stránky 39.-40. obrázky 17. a 18.

KAŽDÝ DEN KONTROLUJTE HLADINU VODY V NÁDRŽI NOUZOVÉHO
HAŠENÍ, PØÍPADNÉ NEDOSTATKY OKAMŽITÌ DOPLNÍTE.
V PØÍPADÌ SPUŠTÌNÍ HASICÍHO SYSTÉMU "HASIÈ" OPÌTOVNÉ UVEDENÍ
KOTLE DO PROVOZU SMÍ PROVÁDÌT POUZE AUTORIZOVANÝ SERVIS
VÝROBCE. SLUŽBA JE SPOJENA S NUTNOSTÍ VÝMÌNY DÍLÙ A JE HRAZENÁ
DLE CENÍKU.

•èidlo teploty na krytu šnekového podavaèe - v pøípadì
zpìtného šlehnutí plamene /žáru / do podavaèe, ovladaè
kotle pøepíná podavaè do režimu nepøetržitého provozu /na
10 minut/, což pùsobí odstranìní žáru z podavaèe. Ochrana
je úèinná pøi napájení kotle elektrickou energií.
•èidlo otevøení krytu zásobníku paliva - podstatnì omezuje
možnost zpìtného šlehnutí plamene do soustavy podávání
paliva a vytvoøení tzv. „druhého komínu“. V pøípadì
otevøení nebo nechání netìsnì uzavøeného krytu
zásobníku bìhem provozu kotle, èidlo

ZA ÚÈELEM ZÍSKÁNÍ SPRÁVNÌ ÚÈINNOSTI SPALOVÁNÍ UDRŽUJTE
KONVEKÈNÍ KANÁLY A PLECHY UVNITØ TOPENIŠTÌ V ÈISTOTÌ. SAZE,
PRACH A POPEL VZNIKLÉ PØI SPALOVÁNÍ PÙSOBÍ SNÍŽENÍ ÚÈINNOSTI
PROCESU SPALOVÁNÍ.

každodenní údržba
•v závislosti na použité palivo pravidelnì kontrolujte
množství paliva v zásobníku. Minimální množství paliva èiní
25% objemu nádrže. Tìsnì uzavøete zásobník po doplnìní
paliva!
•pøi prùmìrném spalování staèí vyprazdòovat popelník
každý druhý den. Používejte ochranné rukavice.
týdenní údržba
•otevøete dvíøka topeništì a zkontrolujte stav plamene. V
pøípadì zjištìní neobvyklých stavù upravte nastavení.
•odstraòte strusku; pokud se objeví vìtší množství v
topeništi kotle, upravte pomìr hmotnosti uhlí a
pøivádìného vzduchu. V pøípadì permanentního výskytu
strusky zkontrolujte, zda typ uhlí je v souladu s
doporuèenou charakteristikou.
mìsíèní údržba
Proveïte èinnosti týdenní údržby a navíc:
•vyèistíte plochu výmìny tepla - spalinové kanály, boèní
stìny spalovací komory. Pro podstatné snížení spotøeby
paliva se doporuèuje provádìt èistìní jednou za týden.
Cca. hodinu pøed èistìním vypnìte kotel hlavním
vypínaèem. Pøed èistìním zajistíte hoøák pøed neèistotami,
které mohou proniknout dovnitø. Èistìní proveïte pøes
èisticí dvíøka pomocí náøadí pro údržbu, které jsou souèástí
dodávky kotle.
•zkontrolujte, zda v hoøáku nejsou zbytky strusky, pøípadnì
odstavte kotel, odšroubujte èisticí otvor hoøáku a vyèistíte
hoøák.
•zkontrolujte, zda v palivové nádrži a ochranné trubce
podavaèe uhlí není shromáždìn uhelný prach nebo jiné
neèistoty a odstraòte je.

defro akm uni
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•zkontrolujte stav vzduchových trysek a prùchodnost
výfukových otvoru.

TEPLOTA JEDNOTLIVÝCH DÍLÙ KOTLE MÙŽE DOSÁHNOUT 400°C! ZA
ÚÈELEM VYÈISTÌNÍ KOTLE ODSTAVTE HO A VYÈKEJTE URÈITOU DOBU AŽ
DO KLESNUTÍ TEPLOTY.
SERVISNÍ A ÚDRŽBÁØSKÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDÌT POUZE DOSPÌLÉ
OSOBY SE ZACHOVÁNÍM ZVLÁŠTNÍ OPATRNOSTI. BÌHEM ÈISTÌNÍ KOTLE
ZABRAÒTE PØÍSTUPU DÌTI.
PØED ZAHÁJENÍM SERVISNÍCH A ÚDRŽBÁØSKÝCH PRACÍ ODPOJTE
NAPÁJENÍ KOTLE.
PØI OBSLUZE KOTLÙ POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, BRÝLE A PØÍLBY.

POZOR! Výše uvedený postup je tøeba bezvýhradnì provést
také po ukonèení topné sezony. Navíc vyèistíte kotel a
zásobník paliva a vyprázdníte soustavu podávání paliva pøi
provozních pøestávkách delších než 2 dny.
Kompletní prohlídku je tøeba provést jednou za rok
bìhem pøestávky v provozu kotle. Zjištìné poruchy kotle,
napø. poruchu pohonu podavaèe, bìžné opotøebení dílu
oznamte autorizovanému servisu.

6 . 8 . P O S T U P V P Ø Í PA D Ì P O Ž Á R U
KOMÍNOVÉHO KANÁLU - ZAPÁLENÍ SAZÍ
KOMÍNU.

1.Zhaste topeništì opatrným odstranìním hoølavého
materiálu, tìsnì uzavøete pec.
2.Použijte komínové síto - jedná se o kovovou møížku o
rozmìrech oka cca. 2 x 10 mm, nejlépe mìdìná, rozvinutá
na rámu o rozmìrech 60 x 60 cm, s dvìma kovovými držáky.
Ochrana vyústìní komínu sítem a sledování nižších èástí
komínu, zda nevznikají prasknutí, pøes které mùže uniknout
plamen, zabraòuje rozšíøení ohnì. Navíc rozehøáté síto
zmenšuje tah v komínu a tím intenzitu spalování saze.
3.Síto lze nahradit mokrou plachtou, kterou se v pøípadì
požáru pøekrývá vyústìní komínu. Plachtu je tøeba polévat
vodou až do spálení saze, pak požár zhasne samoèinnì.

6.7. NOUZOVÉ ZASTAVENÍ KOTLE
V pøípadì poruchy nebo v nouzových stavech, jako:
•pøekroèení maximální teploty vody v kotli nad 90°C, ovládaè
bude pøepnut do nouzového stavu, otevøe kontakty
omezovaèe STB a zapne èerpadla ÚT a TÚV a vypne
ventilátor. Tento stav je signalizován na displeji ovládaèe. Za
úèelem znovuzahájení provozu omezovaèe STB zjistíte a
pøípadnì odstraòte pøíèinu jeho zareagování,
•zvýšení tlaku,
•zjištìní náhlého, velkého úniku vody v kotli nebo rozvodu,
•prasknutí potrubí, topných tìles, armatury (ventily,
šoupátka, èerpadla),
•jiná ohrožení další bezpeèného provozu kotle.
Postupujte dle níže uvedených pokynù:
1) odstraòte palivo z prostoru topeništì do plechové nádoby,
s ohledem na to, aby zabránit popálení nebo otravì
spalinami (nezdržujte se v prostoru kotelny, podle možnosti
otevøete dveøe nebo ventilaèní otvory). Odstranìní žáru z
prostoru topeništì provádìjte pouze pøi úèasti druhé osoby.
V pøípadì velkého množství kouøe v prostoru kotelny,
znemožòujícího náležité odstranìní žáru, požádejte o pomoc
hasièe. Prostor topeništì lze zasýpat suchým pískem. Je
pøísnì zakázáno hašení žáru v topeništi vodou. Hašení lze
provádìt pouze mimo prostor kotelny, na èerstvém vzduchu,
ze vzdálenosti ne menší než 3 m;

POŽÁRY KOMÍNU NELZE HASIT VODOU PROTOŽE PRUDKÉ VYCHLAZENÍ
KOMÍNU A VYPAØOVÁNÍ VODY MÙŽE PÙSOBIT PRASKNUTÍ KOMÍNU A
ROZŠÍØENÍ POŽÁRU.

4. Nasypte do vyústìní komínu kuchyòskou sùl na hoøící sazi.

PRO ZABRÁNÌNÍ UDÁLOSTEM TOHOTO DRUHU PRAVIDELNÌ ÈISTÍTE
KOUØOVÉ KANÁLY.

6.9. ODSTAVENÍ KOTLE
Po ukonèení topné sezóny nebo v jiných pøípadech
plánovaného odstavení kotle, nechte úplnì spálit palivo
nasypané do topeništì, pak odstraòte popel a strusku z
prostoru topeništì a popelníku. Dùkladnì oèistíte kotel,
vèetnì prostoru topeništì, popelníku a konvekèního tahu.
Po dobu zastavení kotle, voda z rozvodu ústøedního
topení mùže být vypouštìna pouze v pøípadì opraváøských
nebo montážních prací. Pro zabezpeèení kotle po topné
sezónì, oèistíte ho peèlivì z popele a zbytkù spalování, které
obsahují nejvìtší množství síry a proveïte konzervaci.
V pøípadì umístìní kotle v studené a vlhké kotelnì, v
letním období chraòte kotel pøed vlhkosti pomocí vložení
dovnitø materiálu, který absorbuje vlhkost, napø. páleného
nehydratovaného vápna, Silica Gel.

V PØÍPADÌ ZAPNUTÍ SYSTÉMU HASIÈ OPAKOVANÉ UVEDENÍ KOTLE DO
PROVOZU MÙŽE PROVÉST POUZE AUTORIZOVANÝ SERVIS VÝROBCE.
SLUŽBA JE SPOJENA S NUTNOSTÍ VÝMÌNY DÍLÙ A JE PLACENÁ DLE CENÍKU

2) zjistíte pøíèinu poruchy, a po její odstranìní a ovìøení, že
jsou kotel a instalace technicky v poøádku, zahájíte èištìní a
uvedení kotelny do provozu.

PØI NOUZOVÉM ZASTAVENÍ KOTLE BEZVÝHRADNÌ DBEJTE O BEZPEÈNOST
OSOB A DODRŽUJTE POŽÁRNÍ PØEDPISY
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PO UKONÈENÉ TOPNÉ SEZONY DÙKLADNÌ VYÈISTÍTE KOTEL A ZABEZPEÈTE
HO PØED VLHKOSTÍ..
POKUD NENÍ TO NEZBYTNÌ NUTNÉ, NEVYPOUŠTÌJTE VODU Z ROZVODU
ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ, NECHÁNÍ VODY CHRÁNÍ KOTEL A ARMATURU PØED
KOROZÍ.

7. POZNÁMKYTYKAJÍCÍ SE PROVOZU KOTLE

1.Kotel mohou obsluhovat pouze osoby dospìlé,
seznámené s tímto návodem k obsluze a proškolené v
rozsahu obsluhy.
2.Ponechat dìti bez dozoru dospìlých u kotle je nepøípustné.
3.K zatápìní v kotli je zakázáno používat hoølavých kapalin,
lze použit pevná paliva (napø. turistické), pryskyøièné døevo,
papír apod.
4.Pokud dojde k úniku hoølavých plynù nebo výparù do
kotelny nebo bìhem prací, u kterých je zvýšené nebezpeèí
vzniku požáru nebo výbuchu (lepení, natírání apod.)
odstavte kotel pøed zahájením tìchto prací.
5.Bìhem provozu
kotle teplota topné vody nesmí
pøekraèovat 90oC. V pøípadì pøehøátí kotle otevøete veškeré
uzavøené spotøebièe tepla a tìsnì uzavøete dvíøka kotle a
vypnìte ventilátor.
6.Na kotli a v jeho blízkosti nelze skladovat snadno hoølavé
materiály.
7.Napájecí a pøívodní potrubí do èerpadla a teplé užitkové
vody provádìjte ve vzdálenosti od tepelných zdrojù, dvíøek,
sopouchu kotle .
8.Nesmí se zasahovat a upravovat elektrickou nebo
konstrukèní èást kotle.
9 . Po u ž í ve j te p a l i vo d o p o r u è e n o v ý ro b c e m o d
koncesovaných dodavatelù (nejlépe s osvìdèením o
jakosti).
10.Bìhem odstraòování popele z kotle, hoølavé materiály se
nemohou nacházet ve vzdálenosti menší než 1500 mm od
kotle. Popel umístíte v žáruvzdorných nádobách s víkem.
11. Po ukonèení topné sezóny dùkladnì vyèistíte kotel
kouøový kanál. Kotelna musí být udržována v èistotì
suchu. Vyjmìte palivo z kotle, potrubí podavaèe
zásobníku paliva a nechte kotel a zásobník paliva
odklopenými dvíøky a kryty.

a
a
a
s
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8. PØÍKLADY PORUCH KOTLE A ZPÙSOBY JEJÍCH ODSTRANÌNÍ.

Druh poruchy
Náhlé zvýšení tlaku
a teploty

Kouøí se z dolních
èistících dvíøek

Nelze dosáhnout
požadované teploty

Podstatné zvýšení teploty
nad nastavenou hodnotu

Kouøí se z dvíøek

Vyskytují se krátké
výbuchy plynù

Vyskytuje se
velké pøehøátí komínu

Možná pøíèina poruchy
• uzavøené ventily
• dmychadlo se nezastaví
po dosáhnutí zadané teploty

• otevøete ventily
• resetujte ovladaè a opakujte pokus
pod pøísnou kontrolou (pokud se
dmychadlo poøád nezastaví,
vypnìte ovladaè a pøivolejte servis)

• nesprávnì uzavøená dvíøka
• zašpinìní šòùry
• poškozená tìsnicí šòùra
• pøíliš malá výhøevnost paliva

• seøídit zámek
• vyèistit šòùru
• vymìnit tìsnicí šòùru
• pøidat palivo o vìtší výhøevnosti
nebo nahradit jiným o vìtší výhøevnosti

• pøíliš velký komínový tah

• utlumení tahu škrticí klapkou
umístìnou v kouøovodu
• vyèistíte kotel

• zneèistìný výmìník
• nesprávnì provedená instalace
• nesprávnì zvolen kotel pro budovu
• špatnì nastavení parametrù spalování
• porucha/poškozené èidlo teploty
• pøíliš velký komínový tah pøi pøíliš velké
výhøevnosti paliva
• pøíliš èasté a pøíliš dlouhé vyfukování
mezi vlastními zapojeními
1 Není komínový tah
• pøíliš nízký komín
• pøíliš malý prùøez komínu
• zacpaný komín nebo zneèistìný kotel

• zvìtšit odstup mezi vyfukováními
• zmenšit dobu vyfukování
• zvednìte komín
• zvìtšíte prùøez komínu
• vyèistíte komín (kotel)

• zmenšit bìh ventilátoru
• vymìnit tìsnicí šòùru
• zvyšte teplotu
• neuzavírejte ventily všechna topná
tìlesa
• umožníte odbìr tepla pøes topná
tìlesa a jiné spotøebitele napø.bojler
• nesprávné nastavení parametrù spalování • seøídit nastavení ovladaèe
• namontujte komínový nástavec
• vzduchové víry v komínu
(hasiè)
• pøíliš velký komínový tah
• zmìøíte komínový tah, pøípadnì
namontujte na komínový kanál
klapkový regulátor tahu
• zmìøíte teplotu spalin,
správná v rozsahu 110°C-230°C
• nesprávné umístìní kotle vùèi komínu
• postupujte dle pokynu návodu k obsluze

• pøíliš malá výhøevnost paliva
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• zkontrolujte instalaci ÚT
• proveïte zkrácený energetický audit
budovy
• upravte nastavení ovládaèe
• zkontrolujte nebo vymìòte èidlo
• použijte v komínu regulátor tahu nebo
pøidejte palivo o menší výhøevnosti

2. Pøíliš velký bìh ventilátoru
3. Poškozená šòùra
• pøíliš nízké nastavení teplot v kotli
• není odbìr tepla z kotle což
pùsobí dlouhé pøestávky provozu
a tím zhasnutí plamene

• nesprávnì provedená instalace
• nesprávnì zvolen kotel pro budovu

Pøíliš velká
spotøeba paliva

Doporuèená náprava

• špatnì nastavení parametrù spalování
• nízká úèinnost kotle z dùvodu velké
komínové ztráty

• zkontrolujte instalaci ÚT
• proveïte zkrácený energetický audit
budovy
• pøidat palivo o vìtší výhøevnosti
nebo nahradit jiným o vìtší výhøevnosti
• upravte nastavení ovládaèe
• pøíliš velká teplota spalin v kominu
pùsobená pøíliš velkým tahem
nebo pøíliš velkým množstvím vzduchu
nezbytného k spalování..

Druh poruchy
Teèe olej z pøevodovky
Strhávání
ochranného prvku

Kouøí se ze
zásobníku paliva

Nesprávné spalování
paliva

Možná pøíèina poruchy
• poškozeno tìsnìní pøevodovky
• blokování podavaèe - nekvalitní palivo
s obsahem mechanických neèistot
/kameny apod./
• problémy se soustavou podávání paliva

• seznamte se s pokyny návodu
k obsluze podavaèe paliva
• nesprávné nastavení doby podávání paliva • upravte nastavení ovládaèe
• zneèistìné èisticí otvory
• vyèistíte otvory
• slabý komínový tah nebo nesprávná
• zmìøíte komínový tah
ventilace pro pøívod a odvod vzduchu
• zkontrolujte pøívod a odvod vzduchu
v kotelnì
• nekvalitní palivo
• pøidejte palivo o vìtší výhøevnosti
nebo nahraïte palivem
o vìtší výhøevnosti
• pøíliš malé množství vzduchu pøivádìného • zablokovaná klapka u vývodu
pro spalování
z ventilátoru - odblokovat klapku,
zmìnit polohu závaží
• použijte palivo dle doporuèení výrobce
• nekvalitní palivo

Na výmìníku se usazuje
• pøíliš vlhké palivo
velké množství zbytkù
spalování, tvoøí se speèence

Únik vody
z popelníku

Doporuèená náprava
• výmìna pøevodovky autorizovaným
servisem
• použijte doporuèené palivo
s vhodnou granulací

• nesprávné spalování paliva
• pøíliš nízká teplota v kotli
• mokré palivo

• použijte palivo o menší vlhkosti,
skladujte palivo ve vytápìné místnosti
• upravte nastavení ovládaèe
• zvyšte teplotu
• vysušte/zmìòte palivo

PØED PØIVOLÁNÍM SERVISU DÙKLADNÌ VYÈISTÍTE KONVEKÈNÍ KANÁLY A
STÌNY PROSTORU TOPENIŠTÌ, A TAKÉ ZPØÍSTUPNÍTE VCHOD DO KOTELNY
PRO PØÍPAD VÝMÌNY KOTLE.

9. LIKVIDACE KOTLE PO JEHO LHÙTÌ
ŽIVOTNOSTI.
Kotel vèetnì pøíslušenství podléhá evropské smìrnici
2002/96/E vztahující se na opotøebovaná elektrická a
elektronická zaøízení, vzhledem k tomu:
•na popisném štítku je umístìno oznaèení dle výše
uvedené smìrnice (pøeškrtnutá popelnice) vztahující se na
opotøebovaná elektrická a elektronická zaøízení,
• p roveï te d em o ntá ž š ro u b ova nýc h d ílù j ej íc h
odšroubováním a svaøovaných jejích odøíznutím,
•pøed likvidaci kotle odpojte ovladaè a redukèní
elektropøevodovku vèetnì kabelù, které podléhají tøídìní
opotøebovaných elektrických a elektronických zaøízení za
úèelem zpracování. Tyto èásti nelze skladovat s jinými
všeobecnými odpady. Jejích sbìrné místo stanoví mìstské
nebo obecní služby. Ostatní souèásti kotle podléhají
bìžnému sbìru odpadù, hlavnì jako ocelový odpad.
•dodržujte bezpeènostní opatøení bìhem demontáže kotle
použitím vhodného ruèního a mechanického náøadí a také
osobních ochranných prostøedkù /rukavice, ochranná odìv,
zástìra, brýle apod. /.

defro akm uni
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PODMÍNKY PRO BEZPEÈNÝ PROVOZ KOTLÙ S
AUTOMATICKÝM PODAVAÈEM PALIVA

Základní podmínkou pro bezpeèný provoz kotlù je provedení instalace dle PN-91/B-02413 i BN-71/886427. Navíc dodržujte následující pokyny:

NEDÁVEJTE RUCE DO PROVOZNÍHO PROSTORU ŠNEKU BÌHEM PRÁCE KOTLE - NEBEZPEÈÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ RUKY.

1. Nesmí se provozovat kotel pøi poklesu hladiny vody v potrubí pod hodnotu stanovenou v návodu k provozu
kotelny.
2. Pøi obsluze kotle používejte ochranné rukavice, brýle a pokrývku hlavy.
3. Pøi otevírání dvíøek nezastavujte se naproti otvorù, ale z boku. Pøi spuštìní ventilátoru neotevírejte násypná
dvíøka.

PØI OTEVÍRÁNÍ DVÍØEK NESMÍTE STÁT NAPROTI KOTLE HROZÍ ÚRAZ POPÁLENÍM.

4. Udržujte poøádek v kotelnì, ve které se nemohou nacházet žádné pøedmìty, které nejsou spojené s obsluhou
kotlù.
5. Pøi provozu kotle používejte osvìtlení s maximálním napájením 24V
6. Udržujte kotel a spojenou s ním instalaci ÚT v dobrém technickém stavu, zvláštní pozornost obrate na tìsnost
dvíøek a èisticích otvorù.

VÍKO NÁSYPNÉHO KOŠE MUSÍ BÝT BEZVÝHRADNÌ UZAVØENO - HROZÍ VRÁCENÍ PLAMENE DO ZÁSOBNÍKU A VZNIK POŽÁRU.

7. Všechny poruchy kotle okamžitì odstraòte.
8. V zimním období zabraòte pøestávkám v topení, které mohou pùsobit zamrznutí vody v instalaci nebo její èásti,
což je mimoøádnì nebezpeèné, protože zátop kotle pøi neprùchodné instalaci ÚT mùže pùsobit velmi vážné
poškození.Nesmí se provozovat kotel pøi poklesu množství vody v potrubí pod hodnotu stanovenou v návodu k
provozu kotelny.
9. Naplnìní instalace a její uvedení do provozu v zimním období provádìjte velmi opatrnì. Naplnìní instalace v tomto období
musí být provádìno horkou vodou, za úèelem zabránìní zamrznutí vody v instalaci bìhem naplòování..

PØI JAKÉMKOLIV PODEZØENÍ MOŽNOSTI ZAMRZNUTÍ VODY V INSTALACI ÚT, A ZEJMÉNA V BEZPEÈNOSTNÍ SOUSTAVÌ KOTLE,
ZKONTROLUJTE PRÙCHODNOST SOUSTAVY. ZA TÍM ÚÈELEM NAPOUŠTÍTE VODU DO INSTALACE PØI POUŽITÍ VYPOUŠTÌCÍHO KOHOUTU,
AŽ DO ZÍSKÁNÍ PØETOKU Z PØEPADOVÉ TRUBKY. V PØÍPADÌ NEPRÙCHODNOSTI NESMÍ SE ROZPALOVAT V KOTLI.

10. Nesmí se rozpalovat v kotli pomocí prostøedkù jako benzin, nafta a jiné snadno hoølavé a výbušné látky.
11. Nepøibližujte se s otevøeným ohnìm k pootevøeným dvíøkùm topeništì pøi zapnutém ventilátoru a tìsnì po
jeho zapnutí, protože nespálený plyn mùže vybuchnout.

JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT OTEVØENÝ OHEÒ A SNADNO HOØLAVÉ MATERIÁLY V BLÍZKOSTI KOTLE - NEBEZPEÈÍ VÝBUCHU NEBO VZNIKU
POŽÁRU.

12. Elektrická instalace musí být provedena oprávnìným elektrikáøem

VEŠKERÁ PØÍPOJENÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE MUSÍ PROVÁDÌT JEN ODBORNÝ ELEKTRIKÁØ, KTERÝ MÁ VHODNÁ OPRÁVNÌNÍ /SEP DO
1KW/

PØI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ JE POŽADOVÁN DOZOR NAD KOTLEM
STYK STUDENÉ VODY S HORKÝM KOTLEM JE ZAKÁZÁN. HAŠENÍ TOPENIŠTÌ VODOU JE ZAKÁZÁNO
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11. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
Ruèitel a výrobce::
AZA SERVIS S.R.O.
259 01 VOTICE
ÈESKÁ REPUBLIKA
www.defro.cz
1.Ruèitel poskytuje Kupujícímu záruku na prodaný výrobek
dle principù a za podmínek stanovených v této záruce.
2.Záruka se vztahuje na vytápìcí kotel typ DEFRO AKM UNI
......................... výrobní èíslo ........................ (pøedmìt
smlouvy-kotel ÚT) za podmínky provedení úhrady celé èástky
za pøedmìt smlouvy s zaslání zpìt na adresu výrobce kopie
øádnì vyplnìného Záruèního listu.
3.Spolu se záruèními podmínky Kupující obdrží návod k
obsluze, ve kterém jsou stanoveny provozní podmínky kotle,
zpùsob jeho montáže a parametry tykající se komínu, paliva a
kotelní vody.
4.Ruèitel zaruèuje správnou èinnost kotle, pokud budete
pøísnì dodržovat podmínky stanovené v návodu k obsluze,
zejména v rozsahu parametrù paliva, komínu, kotelní vody,
pøípojení k instalaci ústøedního topení.
5.Záruka se nevztahuje na opotøebitelné díly, zejména:
šrouby, matice, rukojeti, keramické a tìsnicí prvky. Tato
záruka se nevztahuje také na souèásti elektrického vybavení,
na tyto souèásti záruku poskytuje výrobce zaøízení.
6.Záruèní lhùta zaèíná bìžet ode dne pøedání pøedmìtu
smlouvy Kupujícímu a èiní:
a) 5 let na tìsnost výmìníku tepla.
b) 2 roky na ostatní souèásti a správnou
èinnost kotle, ale ne déle než 3 roky od data
výroby;
c) 1 rok na litinové souèásti a pohyblivé souèásti
které patøí k výbavì kotle;
d) záruka se nevztahuje na opotøebitelné díly
zejména: šrouby, matice, rukojeti, keramické
a tìsnicí souèásti.
7.Záruka je poskytována na území Polské republiky.
8.V dobì trvání záruky ruèitel zajišuje pøípadì nedodržení
provedení opravy odstranìní fyzické vady pøedmìtu smlouvy
ve lhùtì
a) 14 dnù od dne doruèení oznámení, pokud
odstranìní vady nevyžaduje výmìnu
konstrukèních prvkù
b) 30 dnù od dne doruèení oznámení, pokud
odstranìní vady vyžaduje výmìnu
konstrukèních prvkù
9.Oznámení o odstranìní fyzické vady v rámci záruèní opravy
(reklamaèní oznámení) musí být podáno okamžitì po zjištìní
fyzické vady, ale nejpozdìji ve lhùtì 14 dní od zjištìní vady.
10.Reklamaèní oznámení je tøeba podat na adresu výrobce
odesláním vyplnìného a orazítkovaného prodejcem
reklamaèního kuponu který se nachází v návodu k obsluze.
V reklamaèním oznámení uveïte:
a) typ, rozmìr kotle, výrobní èíslo výrobního
pracovníka (údaje se nachází na popisném štítku),
b) datum a místo nákupu,
c) struèný popis poškození
d) systém ochrany kotle (druh expanzní nádoby)
e) pøesnou adresu a telefonní èíslo podavatele
reklamace

V pøípadì reklamace nesprávného spalování v kotli,
dehtování, valení se kouøe pøes násypná dvíøka k
reklamaènímu oznámení musí být pøipojena kopie
znaleckého posudku kominíka, ve kterém se potvrzuje
splnìní komínovým kanálem všech obsažených v návodu k
obsluze podmínek pro urèený rozmìr kotle.
V pøípadì reklamování úniku vody z kotle nelze
ovìøovat tìsnost kotle pomocí stlaèeného vzduchu.
11.Prodlení s provedením opravy nevzniká, pokud ruèitel
nebo jeho zástupce bude ochoten odstranit poruchu ve lhùtì
dohodnuté s Kupujícím a nebude schopen provést opravu z
dùvodu které nejsou na stranì ruèitele (napø. nemožnost
vhodného pøístupu ke kotlùm, výpadek elektøiny nebo vody).
12.V pøípadì, kdy Kupující dvakrát znemožni provedení
záruèní opravy, pøestože je ruèitel ochoten ji provést,
považuje se, že kupující odstoupil od nároku uvedeného v
reklamaèním oznámení.
13.Pokud nelze odstranit reklamovanou vádu, po provedení
tøech záruèních oprav kotel má poøad závadu, ale lze ho
provozovat, Kupující mùže uplatnit nárok na:
a)snížení ceny kotle úmìrnì k snížení užitkové
hodnoty kotle,
b)výmìnu vadného kotle na bezvadný kotel.
14.Lze provést výmìnu v pøípadì zjištìní Ruèitele že nelze
kotel opravit .
15.Ruèitel není zodpovìdìn za nesprávnou volbu kotle k
rozmìru vytápìných ploch (napø. umístìní kotle s pøíliš
malým nebo pøíliø velkým výkonem vùèi zapotøebí). Je
doporuèeno, aby volba kotle byla provádìna pøi spolupráci s
vhodnou projektovou kanceláøi nebo ruèitelem.
16.Záruka se nevztahuje na kotle, které byly poškozené
následkem:
a)nevhodné pøepravy provádìné nebo objednané
Kupujícím,
b)vadné montáže neoprávnìnou osobou, zejména
odchylek od ustanovení obsažených v normì PN91/B-02413 Technika topení a teplárenství,
c)provedení samostatné, nevhodné opravy,
d)nesprávného provozu a jiných dùvodù které
nejsou na stranì výrobce.
17.Platnost záruky konèí v pøípadì nesplnìní pokynu
obsažených v návodu k obsluze a nevztahuje se na:
a)korozi ocelových souèásti v èásti sopouchu
vzniklou následkem dlouhodobého provozu kotle
s teplotou vody napájecí instalaci ÚT pod 60°C,
b)nesprávnou montáž neoprávnìnou osobou,
zejména odchylky od ustanovení obsažených v
normì PN-91/B-02413 Technika topení a
teplárenství,
c)poškození kotle vyplývající z použití k napájení
instalace ÚT vody o nesprávné tvrdosti (propálení
plechu topeništì následkem nahromadìní
kotelního kamene,
d ) n e s p ráv n o u è i n n o st ko t l e n á s l e d ke m
nesprávného komínového tahu nebo nesprávnì
zvoleného výkonu kotle,
e)poruch vzniklých následkem výpadku napájecího
napìtí,
18.Ruèitel mùže naúètovat náklady spojené s
neodùvodnìným reklamaèním oznámením Kupujícímu
Mùže také naúètovat Kupujícímu náklady na odstranìní
fyzické vady, pokud její pøíèinou byl nesprávný provoz kotle.
19.Nepodstatné vady neovlivòují užitkovou hodnotu kotle a
záruka se na nì nevztahuje.

defro akm uni

20

20.Podmínkou uznání reklamace je pøedložení nákupního
dokladu a správné vyplnìní záruèního listu vèetnì
reklamaèního kuponu.
21.Záruèní list je neplatný bez data, razítka a podpisù, a také s
opravami a pøeškrtnutími provedenými neoprávnìnými
osobami.
22.Pøípojení kotle k topnému systému mùže provést pouze
instalatér, který má všeobecná montážní oprávnìní (je nutný
jeho zápis a razítko v Záruèním listu).
23.První uvedení kotle do provozu a veškeré opravy a èinnosti
pøekraèující rozsah èinnosti uživatele popsané v návodu k
obsluze mùže provádìt pouze servis zaškolený výrobcem.
První uvedení kotle do provozu se provádí za úhradu, a
náklady hradí Uživatel.
24.Reklamované elektrické zaøízení /mikroprocesorový
ovladaè, ventilátor/ je tøeba zaslat na adresu sídla P.W. DEFRO
na náklady Ruèitele. Vracení vadného zaøízení je podmínkou
uznaní reklamace a bezplatné výmìny zaøízení. Nevracení
výše uvedené souèásti ve lhùtì 7 pracovních dnù bude
základem k neuplatnìní reklamace a naúètování její nákladù
Kupujícímu.
25.Používejte pouze originální náhradní díly, koupené v PW
DEFRO. Firma PW DEFRO není zodpovìdná za nesprávnou
práci kotle následkem použití nevhodných dílù.
12. PROVEDENÉ ZÁRUÈNÍ OPRAVY A ÚDRŽBA

È.
1.

2.
2.

3.

4.
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datum

popis poškození, opravené souèásti,
popis provedených èinnosti

poznámky

razítko a podpis
servisu

12.1 POZÁRUÈNÍ SLUŽBY
Dle dohody se servisem www.defro.cz.
13. POVINNOSTI INSTALATÉRA PØI PRVNÍM SPUŠTÌNÍ
È.

provedeno

provádìná èinnost

poznámky

1. Zkontrolovat èinnost vìtrání kotelny.
2. Zkontrolovat osvìtlení místnosti /zda je dostaèující pro obsluhu
a pøípadnou opravu kotle/.
3. Zkontrolovat pøístup k místem, které vyžadují pravidelnou obsluhu
/èisticí otvory, ovladaè, palivová nádrž, redukèní elektropøevodovka, ventilátor/.

4. Zkontrolovat tìsnost hydraulického pøípojení kotle k instalaci ÚT
5. Zkontrolovat tìsnost propojení kotle s komínovým kanálem.
6. Zkontrolovat množství paliva v nádobì
/zda je dostaèující k zatopení kotle/.
7. Zkontrolovat tìsnost dvíøek palivové nádrže
/zda jsou uzavøená na dvì zástrèky/.
8. Zkontrolovat zda elektrické kabely ventilátoru, redukèní elektropøevodovky, zapalovaèe, èidel nebyly poškozené bìhem dopravya
zda jejích pøipojení k výše uvedeným zaøízením je správné.
9. Zkontrolovat pøípojení všech elektrických kabelù v ovladaèi
/zatáhnout za každý kabel sílou cca. 2 – 5 [N]/.
10. Zkontrolovat osazení rozvodných kostek v ovladaèi a osazení èidel.
11. Zkontrolovat propojení podávací soustavy s tìlesem kotle
a redukèní elektropøevodovky a nádoby s potrubím podavaèe
/v pøípadì demontáže kotle pro potøeby dopravy kotle do kotelny/.
Místo instalace kotle:
ulice:……………………...........................…….è.p. ….............

Razítko a podpis osoby,
která provedla uvedení kotle do provozu:

PSÈ __ __-__ __ __
mìsto:…...............................…………………....................

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

Datum uvedení kotle do provozu: ……...................................
14. POVINNOSTI PRACOVNÍKA SERVISU
Pro naplnìní oèekávání a pøipomínek naších zákazníkù
a uživatelù kotlù DEFRO, dne 1.12.2008 naše firma rozšíøila
rozsah nabízených servisních služeb. Kromì typických
záruèních služeb poskytujeme také placené pozáruèní služby.
1.Kontrola vìtrání v kotelnì.
2. Ovìøení tìsnosti dvíøek /pøípadné použití silikonu nebo
výmìna šòùry - placené dle ceníku/.
3. Ovìøení správnosti hydraulických spojù.
4. Ovìøení správnosti spojení s komínovým kanálem.
5. Ovìøení elektrických spojení v ovladaèi.
6. Ovìøení tìsnosti dvíøek násypné nádrže.
7. Ovìøení spojení podávací soustavy s tìlesem kotle.

8.Ovìøení elektrických spojù ventilátoru, redukèní
elektropøevodovky, zapalovaèe, èidel, zda nejsou poškozeny.
9.Ovìøení, zda nebyly provádìny úpravy kotle /popis v
poznámkách/.
10 Ovìøení indikace a umístìní všech èidel.
11.Èištìní výmìníku /odstranìní usazenin/
12.Èištìní hoøáku /odstranìní usazenin/
13.Seøízení provozu kotle pøi použitém palivu /doby
podávání, pøestávek a výkon dmychadla/
Výše uvedené èinnosti provádìjte také pøi každé
záruèní opravì.

defro akm uni
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www.defro.cz
defro@defro.cz
VÝROBCE KOTLÙ ÚT A MÍCHAÈEK BETONU

PROTOKOL ZE ZNALECKÉHO POSUDKU PROVEDENÍ
A TECHNICKÉHO STAVU KOTELNY A SOUSTAVY ÚT
Tento protokol musí vyplnit pracovník servisu P.W. DEFRO nebo autorizovaný instalatér P.W.DEFRO za pøítomnosti uživatele.
Uživatel je povinen odpovìdìt na všechny dotazy uvedené v dotazníku a umožnit prohlídku všech souèásti instalace ÚT v budovì a v
kotelnì. Odmítnutí odpovìdi na otázku nebo nesouhlas s provedením prohlídky pùsobí ztrátu záruky na zaøízení.
Jméno a pøíjmení uživatele: ...........................................................................................................................................................................
Pøesná adresa : .........................................................................................................................................tel.:...............................................
Typ kotle ........................................................Výrobní èíslo kotle ...................................................................Výkon kotle..........................kW
DOTAZNÍK
Shodnost provedení kotelny a instalace ÚT v budovì dle požadavkù Polské Normy PN-87/B-02411 „Vestavìné kotelny na pevné
palivo” a PN-91/B-02413 „Ochrana instalací vodního topení otevøeného systému. Požadavky”.
Neshodnost alespoò jednoho z níže uvedených bodù s požadavky Polských norem pùsobí ztrátu záruky na tìsnost výmìníku
kotle.

Shodnost s ÈESKOU normou
ANO
NE

Poøadí znaleckého posudku
1. Zpùsob provedení topné soustavy (otevø./uzavø.) - vhodné podškrtnìte
2. Volba výkonu kotle dle spotøeby tepla v budovì /na základì èeho byla stanovena spotøeba
tepla/
3.Výška umístìní expanzní nádoby H od nejvyššího bodu vodního obìhu do dna expanzní
nádoby:
U instalací s gravitaèním obìhem nebo napájeným èerpadlem H 0,3 m
S èerpadlem o dopravní výšce Hp namontovaným na zpìtném potrubí: H 0,7 Hp [m].
4. Expanzní trubka a potrubí zabezpeèující instalaci ÚT (pøítomnost, prùmìry, vodorovné ohnutí).

5. Objem expanzní nádoby.
6. Mìøicí a regulaèní zaøízení na potrubí.
7.Shodnost gravitaèního zabezpeèení odvodu tepla z instalace s níže uvedeným výkresem.
Zkontrolovat, zda je práce diferenciálního ventilu bezvadná !!!
uzavírací ventil
èerpadla ÚT

èerpadlo ÚT

diferenciální
ventil

ventil uzavírací
èerpadlo ÚT

8. Zpùsob doplnìní vody do instalace (správnì pøes napájení).
9. Ventilace pro pøívod a odvod vzduchu v kotelnì (pøítomnost, zpùsob provedení).
10. Ochrana instalace pøed zamrznutím.
11. Zpùsob montáže, kompletace vybavení a umístìní kotle.
12. Zpùsob konzervace kotle.
13. Shodnost použitého paliva s doporuèením výrobce.
Datum znaleckého posudku
...................................................

(razítko a podpis znalce)

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že znalecký posudek byl proveden za jeho úèasti a že odpovìdi uvedené v tomto dotazníku
jsou shodné se skuteèným stavem. Pokud byla porucha kotle pùsobena neshodností provedení instalace ÚT a kotelny s požadavky Polských
norem, uživatel se vzdá veškerých nároku vùèi P.W.DEFRO, tykajících se záruèní opravy V takovém pøípadì veškeré nároky z dùvodu
utrpìných škod pøechází na dodavatele instalace ÚT nebo výrobce vadné ochranné a regulaèní armatury.
Místo; Datum a podpis uživatele kotle P.W.DEFRO................................................................................................................................

AZA SERVIS S.R.O.
•259 01 VOTICE•PRAZSKA 805•ÈESKA REPUBLIKA•www.defro.cz•
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www.defro.cz
defro@defro.cz
VÝROBCE KOTLÙ ÚT A MÍCHAÈEK BETONU

ZÁRUÈNÍ LIST
Potvrzení kvality a úplnosti kotle
V souladu se stanovenými podmínkami poskytuje se záruku na topný kotel typu
DEFRO AKM UNI .........kW provozovaný v souladu s návodem k obsluze.
Výrobní èíslo kotle*.......................................
Výkon kotle*................................................................kW
Uživatel /jméno a pøíjmení/**................................................................................................................
Adresa /ulice, mìsto, PsÈ/**....................................................................................................
..................................................................................................................................................................
tel./fax**..........................................................

e-mail**...................................................................

Potvrzuje se, že výše uvedený kotel ústøedního topení prošel technickou zkouškou s kladným výsledkem.
Maximální vodní tlak v kotli 0,15 MPa

KOTLE DEFRO AKM UNI INSTALOVÁNY DLE POŽADAVKÙ NÁVODU K OBSLUZE NEPODLÉHAJÍ ODBÌRU ORGÁNEM
TECHNICKÉHO DOZORU. KOTLE DEFRO AKM UNI LZE POUŽÍVAT POUZE V SOUSTAVÌ ÚSTØEDNÍHO TOPENÍ OTEVØENÉHO
SYSTÉMU DLE PN-91/B-02413.
Datum prodeje
...................................................

Datum instalace
...................................................

(razítko a podpis prodejce)

Druh mìøení

Datum uvedení do provozu
...................................................

(razítko a podpis instalatéra)

Hodnota zmìøena pøi 100% výkonu

(razítko a podpis firmy, která
uvádí kotel do provozu )

Hodnota zmìøena pøi 30% výkonu

Komínový tah [Pa]
Teplota spalin [°C]
Uživatel potvrzuje, že:
• kotel byl dodán v kompletním stavu;
• pøi uvedení do provozu servisní firmou nebyla zjištìna žádná vada kotle,
• obdržel návod k obsluze a instalaci kotle s vyplnìným tímto Záruèním listem;
• byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle.
..........................................................
místo a datum

....................................................
podpis uživatele

* vyplní výrobce
** vyplní uživatel
Zákazník a instalaèní a servisní firma vlastnoruèním podpisem potvrzují souhlas se zpracováním svých osobních údajù pro potøeby vedení servisní evidence
dle zákona ze dne 29.8.1997 o ochranì osobních údajù Sb. è. 133 pol. 883
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VÝROBCE KOTLÙ ÚT A MÍCHAÈEK BETONU

REKLAMAÈNÍ PROTOKOL
reklamace è.................
PØEDMÌT REKLAMACE
TYP KOTLE: ……………………………………………….....
Výrobní èíslo kotle:……………………………….............
Datum výroby: ………….......…………….
Datum nákupu:……………………………….................. Název a adresa distribuèní firmy: ………….......……………………………………………
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
Datum montáže:……………………………….................
Název a adres montážní firmy ………………………...........………………………………..............................................................................
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
PØESNÝ POPIS ZÁVADY
POZOR ! V pøípadì neodùvodnìného pøivolání servisu „DEFRO”, zákazník hradí pracovní náklady a náklady na dopravu*

.............................. …………………………………………….....................................................……..………………….........…………………………..
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
…………………………………………………………..………………………………………………………............….…………………..………………………...…………
………………............................................................……………………….........…………………...........................................................…....
PØIHLAŠOVATEL
Jméno a pøíjmení………………………………………………………..…………………………………...........…..………………………...........…..……………..
Pøesná adresa …………………...........…..………………………………………………..…………………………...........…..……..……………..........……...
……………………………………………………………………………………………………………………….........………………………...........…........................
Tel. è. ………………………………………………………………………………………………………………...........………………………...........…....................
ODSTRANÌNÍ VADY KOTLE - vyplní servis
Datum pøedaní závady pracovníkovi servisu ………………………………................……………..........…hod...........................................
Jméno a pøíjmení pracovníka servisu ………………………………………………………………………………………..............................................
Závada zjištìná pracovníkem servisu………………………………………………………………………...............…………………………………..........…
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………........………………………………......…………………………
Zpùsob odstranìní závady ….………………………………………………….....................................………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………..........….………………………………......……………………
……………………………………………………………………………......………………………………......…………………………………………………...................
Záruèní oprava
Placená oprava
Pozáruèní placená oprava
Porada (POPIS)
.....………………………………………………………………………….............……………………………………..…………………………………………………………
……………………..........….………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………..........….…………………………………………………………………………………
UKONÈENÍ REKLAMACE
Jméno a pøíjmení osoby pøijímající oznámení ………………………………………………………..............................................................
Jméno a pøíjmení pracovníka servisu ………………………………….........................….. Datum odstranìní závady….................……
Porucha (závada) byla odstranìna, kotel funguje bezvadnì. Odstranìní závady potvrzuji vlastním podpisem. Prohlašuji, že byl jsem seznámen se záruèními podmínkami, na základì
kterých pøihlašuji poruchu a souhlasím se zpracováním mých osobních údajù pro potøeby reklamaèního postupu dle zákona ze dne 29.08.1997 o Ochranì osobních údajù (Sb. è. 133
pol. 833)

Podpis uživatele / zákazníka ………………………………………………………………………..............………….
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VÝROBCE KOTLÙ ÚT A MÍCHAÈEK BETONU

REKLAMAÈNÍ PROTOKOL
reklamace è.................
PØEDMÌT REKLAMACE
TYP KOTLE: ……………………………………………….....
Výrobní èíslo kotle:……………………………….............
Datum výroby: ………….......…………….
Datum nákupu:……………………………….................. Název a adresa distribuèní firmy: ………….......……………………………………………
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
Datum montáže:……………………………….................
Název a adres montážní firmy ………………………...........………………………………..............................................................................
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
PØESNÝ POPIS ZÁVADY
POZOR ! V pøípadì neodùvodnìného pøivolání servisu „DEFRO”, zákazník hradí pracovní náklady a náklady na dopravu*

.............................. …………………………………………….....................................................……..………………….........…………………………..
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
…………………………………………………………..………………………………………………………............….…………………..………………………...…………
………………............................................................……………………….........…………………...........................................................…....
PØIHLAŠOVATEL
Jméno a pøíjmení………………………………………………………..…………………………………...........…..………………………...........…..……………..
Pøesná adresa …………………...........…..………………………………………………..…………………………...........…..……..……………..........……...
……………………………………………………………………………………………………………………….........………………………...........…........................
Tel. è. ………………………………………………………………………………………………………………...........………………………...........…....................
ODSTRANÌNÍ VADY KOTLE - vyplní servis
Datum pøedaní závady pracovníkovi servisu ………………………………................……………..........…hod...........................................
Jméno a pøíjmení pracovníka servisu ………………………………………………………………………………………..............................................
Závada zjištìná pracovníkem servisu………………………………………………………………………...............…………………………………..........…
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………........………………………………......…………………………
Zpùsob odstranìní závady ….………………………………………………….....................................………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………..........….………………………………......……………………
……………………………………………………………………………......………………………………......…………………………………………………...................
Záruèní oprava
Placená oprava
Pozáruèní placená oprava
Porada (POPIS)
.....………………………………………………………………………….............……………………………………..…………………………………………………………
……………………..........….………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………..........….…………………………………………………………………………………
UKONÈENÍ REKLAMACE
Jméno a pøíjmení osoby pøijímající oznámení ………………………………………………………..............................................................
Jméno a pøíjmení pracovníka servisu ………………………………….........................….. Datum odstranìní závady….................……
Porucha (závada) byla odstranìna, kotel funguje bezvadnì. Odstranìní závady potvrzuji vlastním podpisem. Prohlašuji, že byl jsem seznámen se záruèními podmínkami, na základì
kterých pøihlašuji poruchu a souhlasím se zpracováním mých osobních údajù pro potøeby reklamaèního postupu dle zákona ze dne 29.08.1997 o Ochranì osobních údajù (Sb. è. 133
pol. 833)

Podpis uživatele / zákazníka ………………………………………………………………………..............………….

AZA SERVIS S.R.O.
•259 01 VOTICE•PRAZSKA 805•ÈESKA REPUBLIKA•www.defro.cz•
defro akm uni

28

29

www.defro.cz
defro@defro.cz
VÝROBCE KOTLÙ ÚT A MÍCHAÈEK BETONU

REKLAMAÈNÍ PROTOKOL
reklamace è.................
PØEDMÌT REKLAMACE
TYP KOTLE: ……………………………………………….....
Výrobní èíslo kotle:……………………………….............
Datum výroby: ………….......…………….
Datum nákupu:……………………………….................. Název a adresa distribuèní firmy: ………….......……………………………………………
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
Datum montáže:……………………………….................
Název a adres montážní firmy ………………………...........………………………………..............................................................................
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
PØESNÝ POPIS ZÁVADY
POZOR ! V pøípadì neodùvodnìného pøivolání servisu „DEFRO”, zákazník hradí pracovní náklady a náklady na dopravu*

.............................. …………………………………………….....................................................……..………………….........…………………………..
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
…………………..……………………………………………………............................................................……………………….........……………………....
…………………………………………………………..………………………………………………………............….…………………..………………………...…………
………………............................................................……………………….........…………………...........................................................…....
PØIHLAŠOVATEL
Jméno a pøíjmení………………………………………………………..…………………………………...........…..………………………...........…..……………..
Pøesná adresa …………………...........…..………………………………………………..…………………………...........…..……..……………..........……...
……………………………………………………………………………………………………………………….........………………………...........…........................
Tel. è. ………………………………………………………………………………………………………………...........………………………...........…....................
ODSTRANÌNÍ VADY KOTLE - vyplní servis
Datum pøedaní závady pracovníkovi servisu ………………………………................……………..........…hod...........................................
Jméno a pøíjmení pracovníka servisu ………………………………………………………………………………………..............................................
Závada zjištìná pracovníkem servisu………………………………………………………………………...............…………………………………..........…
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………........………………………………......…………………………
Zpùsob odstranìní závady ….………………………………………………….....................................………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………………..........….………………………………......……………………
……………………………………………………………………………......………………………………......…………………………………………………...................
Záruèní oprava
Placená oprava
Pozáruèní placená oprava
Porada (POPIS)
.....………………………………………………………………………….............……………………………………..…………………………………………………………
……………………..........….………………………………………………………………………………………………………………………...........………………………
……………………………………………………………………………………………..........….…………………………………………………………………………………
UKONÈENÍ REKLAMACE
Jméno a pøíjmení osoby pøijímající oznámení ………………………………………………………..............................................................
Jméno a pøíjmení pracovníka servisu ………………………………….........................….. Datum odstranìní závady….................……
Porucha (závada) byla odstranìna, kotel funguje bezvadnì. Odstranìní závady potvrzuji vlastním podpisem. Prohlašuji, že byl jsem seznámen se záruèními podmínkami, na základì
kterých pøihlašuji poruchu a souhlasím se zpracováním mých osobních údajù pro potøeby reklamaèního postupu dle zákona ze dne 29.08.1997 o Ochranì osobních údajù (Sb. è. 133
pol. 833)

Podpis uživatele / zákazníka ………………………………………………………………………..............………….
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Obr. 10. Provedení gravitaèního obtoku: 1-kotel; 2-obìhové èerpadlo; 3-topné tìleso; 4-diferenciální ventil; 5-uzavírací
ventily; 6-otevøená expanzní nádoba
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Obr. 11. Schéma obecného pøipojení ètyøcestného smìšovaèe k systému topení: 1 - kotel, 2 - otevøená expanzní nádoba,
3 -nádrž teple užitkové vody, 4 - èerpadlo ÚT, 5 - èerpadlo TUV, 6 - diferenciální ventil, 7 - ètyøcestný ventil, 8 - topné tìleso
defro akm uni
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Obr. 12. Zpùsob montáže patek pro upevnìní kotle

Obr. 13. Schéma instalace uzemnìní tìlesa kotle

33

VEŠKERÁ PØIPOJENÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE MÙŽE PROVÁDÌT POUZE OPRÁVNÌNÝ ELEKTRIKÁØ /SEP DO 1KV/. UŽIVATEL NESMÍ ODSTRAÒOVAT KRYTY
OVLÁDAÈE NEBO VENTILÁTORU A JAKÝMKOLIV ZPÙSOBEM ZASAHOVAT NEBO UPRAVOVAT ELEKTRICKÉ SPOJE.

Obr.14 Montáž ovládaèe

Obr.15 Montáž ventilátoru

Obr.16 Montáž klapky regulátoru tahu
defro akm uni
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Všechny šroubované spoje utìsníte teflonovou páskou.
1.Odšroubujte zátku ze spojky podávaèe /pol. 1./.
2.Rozšroubovat závitové spojení /pol. 2./ zašroubováním jedné èásti do ventilu /pol. 4.; smìr šípky na ventilu „ dolù”/, a
druhou spojit spojníkem /pol. 3./se spojkou trubky podávaèe.
3.Do druhého konce ventilu hadice zašroubujte hadicovou spojku /pol.5./.
4.Namontujte nádrž na vodu /pol.6./, aby byl zajištìn volný odtok vody z hadice /pol.7./.
5.Urèite polohu ventilu BVTS zašroubováním závitového spojení /pol.2./.
6.Umistíte hadicové sponky /pol.8./. Nasaïte hadici na spojky ventilu a nádrže - doøíznìte vhodnou délku hadice zašroubujte sponky na obou koncích hadice.
7.Namontujte kapiláru ventilu /pol.9./ v pouzdøe trubky podávaèe, jak je uvedeno na obrázku, mírnì pøišroubujte.
8. Naplòte nádrž vodou a zkontrolujte tìsnost spojù.
Pozor! Každý den kontrolujte hladinu vody v nádrži, v pøípadì nedostatku – doplníte!

Obr.17. Montáž systému HASIÈ

35

A
3

4

pryžový
O kroužek

tlaèítko
zkoušky
5
6

1

2
3
13
11

12

4
tlaèítko zkoušky

7
8
9
10

7
9

5
6
8

A
1-zátka napájecího hrdla s vnìjším závitem G1 ”; 2-šroubovací hadice 1 ”-1 ” s opletením, délka 300mm /provozní tlak
pr=1MPa; rozsah provozních teplot -5°÷90°C/; redukèní závitová spojka 1 ”-3 ” - 33,5 tryskaná;
4-termostatický ventil
BVTS; 5-redukèní závitová spojka 1 ”-3 ” - 33,5 tryskaná; 6-zpìtný ventil s vnitøním závitem G1 ”; 7-závitová spojka 1 ”-1 ”- 29
tryskaná; 8-vodní filtr - møížkový; 9-závitová spojka 1 ”-1 ” 29 tryskaná; 10-šroubovací hadice 1 ”-1 ” s opletením, délka
600mm /provozní tlak pr=1MPa; rozsah provozních teplot-5°÷90°C/; 11-úhelník pro upevnìní ventilu, plech ≠2; 12-pouzdro
pro upevnìní kapiláry termostatického ventilu; 13-pryžový O kroužek pro upevnìní ventilu BVTS - 2 ks.
Montážní postup
1.Odšroubujte zátku napájecího hrdla na zadní stìnì
nádrže /pol.1./.
2.Zkroutíte pomocí tìsnicích materiálù souèásti
matice šroubu
pro upevnìní nádrže
systému /detail A; šípky ukazují smìr prùtoku vody /.
3.Odšroubujte jednu z matic upevòujících nádrž, pak
spojte s upevòovacím uhelníkem a znovu
pøišroubujte matici.
4.Zasuòte do pouzdra /pol. 12./ kapiláru pøipojení k vodovodní sítì
tlak 2÷6 bar
termostatického ventilu BVTS, upevníte její polohu
/požaduje se
pomocí šroubu.
závitový spoj /
5.Spojte soustavu s napájecím hrdlem pomocí hadice
o délce 300 mm /pol. 2./ a pøiveïte vodu ze sítì do
hadice o délce 600mm /pol.10./.
6.Správnì namontovaný hasicí systém je uveden na
vedlejším obrázku.
pouzdro pro
upevnìní kapiláry
termostatického ventilu

Pozor!
Pravidelnì, minimálnì jednou za 3 mìsíce vyzkoušejte ventil BVTS. Za
tímto úèelem odšroubujte hadici od napájecího hrdla v nádrži,
namíøíte ji do libovolné nádoby a stisknete tlaèítko zkoušky. Ventil
musí propustit proud vody, pokud se tak nestane vymìòte ho za nový
bez zbyteèného odkladu.

ZA ÚÈELEM SPRÁVNÉHO PØIPOJENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU PROVEÏTE PØÍPOJKU STUDENÉ VODY BEZ UZAVÍRACÍCH VENTILÙ. ÚDRŽBA A
VYZKOUŠENÍ ÈINNOSTI HASICÍHO ZAØÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY JEDNOU ZA ROK KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKEM.

Obr.18. Montáž systému HASIÈ napájeného z vodovodní sítì.
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Vaše poznámky:
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