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Ďakujeme za kúpu výrobku KOMBI PACK, žiadame o pozorné preštudovanie tohto návodu. Je zakázané vykonávať akékoľvek 

úkony, ktoré táto príručka neprikazuje alebo nepopisuje.  Montáž kotla a spustenie do prevádzky musí vykonať kúrenárska firma 

so živnostenským alebo iným oprávnením pre montáž kúrenárskych systémov. Inštalácia, výber miesta montáže, dopojenie do 

systému, návrh komínu musia byť v súlade s týmto návodom.Kotol spĺňa normu EN 303-5 2013 

 

Kombi Pack má vylepšený prívod vzduchu do spaľovacej komory, vďaka čomu zabezpečuje lepšie spaľovanie 

a menšiedymenie a tým aj úsporu paliva. Tento kotol je určený na vykurovanie, na ohrev TUV treba použiť zásobník 

s výmeníkom!Vďaka novejtechnológii zliatiny odoláva koróziivzniká hlavne pri spaľovaní mokrého dreva. Má trojstupňovú 

horizontálnu cirkuláciu spalín. Kotol vyniká veľkou spaľovacou komorou a proces horenia je vyregulovaný tak, že  vysoká 

účinnosť kotlavýrazne znižuje jednotkovú spotrebu paliva.Telo kotla je poskladané z liatinových článkov. Na výrobu článkov sa 

používa najmodernejšia šedá liatinaEN GJL-200. Použitie tohto materiálu zaručuje dlhú životnosť kotla.   

Kotol je určený pre otvorený okruh ( systém s otvorenou expanznou nádržou) ale aj tlakový ( uzavretý) okruh s čerpadlom alebo 

bez čerpadla.Pri uzatvorenom systéme musí byť podľazákona nainštalovaná dochladzovacia bezpečnostná chladiaca špirála. 

V prípade nedodržania tejto podmienky zákazník stráca záruku na kotol. 

Balenie produktu 

Kotol je dodávaný v dvoch častiach: 

1. Holé telo kotla bez bočných plechov a izolácie testovaný a otlakovaný vo výrobe.  

2. Kartón s príslušenstvom: oplechovanie, izolácia, termostatický regulator ťahu vzduchu, čistiaca kefa, kutáč, rukoväte.  

Doporučené príslušenstvo:  Bezpečnostná chladiaca špirála. Pozostáva z medeného tela a termoregulačného ventylu pre 

spustenie procesu chladenia. Či sa jedná o uzavretý alebo otvorený systém kúrenia, bezpečnostná chladiaca špirála by sa mala 

použiť vždy,v súlade s predpisom Európskeho štandardu pre tento typ kotlov.  Je to kvôli bezpečnej prevádzke kúrenárskeho 

systému a na ochranu samotného kotla pred poškodením. 

Bezpečnostné upozornenia 

Prosíme o dodržanie nasledujúcich bezpečnostných  pokynov pred inštaláciou, počas inštalácie aj počas prevádzkovania kotla.  

Kotol je možné použiť iba na vykurovanie. Ohrev TUV musí byť cez zásobník s výmenníkom! 

Kotol je možné napojiť iba na komín, ktorý spĺňa všetky predpisy a má výrobcom kotla predpísaný odťah spalín. V prípade 

nevyhovujúceho komína sa môže stať, že kotol nebude  pracovať správne.  Rôzne nepovolené elektrické a mechanické úpravy 

sú zakázané. 

Miestnosť s kotlom musí byť správne odvetrávaná.  Zakazuje sa inštalovať kotol do miestnosti, kde sa zdržujú ľudia alebo  ak je 

prepojená s inými obytnými miestnosťami.  

Nevypúšťajte vodu zo systému ak to nie je nevyhnutné. Môže sa použiť  15% nemrznúca zmes.   

Nenapúšťajte do rozhorúčeného kotla studenú vodu, nebezpečenstvo prasknutia liatiny.  

Nikdy nezapaľujte kotol ak sú otvorené vrchné dvierka. 

Systém musí byť navrhnutý tak, aby rozdiel teploty medzi výstupnou vodou z kotla a spätnou vodou do kotla nebol väčší ako 

20°C. Musí sa na to použiť zmiešavací ventil alebo najvhodnejšie je použiť Ladomat.  

Teplota spiatočky nesmie byť menšia ako 50 °C. 

Systém musí mať vždy dostatok vody aby neprišlo k prehriatu kotla. Každý malí únik vody v potrubí a v systéme je nutné ihneď 

opraviť. 

Tvrdosť vody musí byť okolo: 1-3 mol/m3  (1mol/m3=5.6 dH), PH:8,-9.5 

Kotol musí byť postavený na nehorľavej podlahe.   Ak kotol pripájame na staré rozvody, je nutné rozvody vypláchnuť a zbaviť 

od usadenín.  

 

TECHNİCKÉ PARAMETRE 

 

Model KOMBI PACK3 
KOMBI PACK 

4 
KOMBI PACK 

5 
KOMBI PACK    

6 
KOMBI PACK7 KOMBI PACK 8 

Počet článkov 3 4 5 6 7 8 

Palivo Drevo, uhlie , pelety 

Výkon kW 14 -17 20 -27 27 -34 33 -41 38 -46 42 -51 

Netto váha kg 178 213 248 283 318 353 

Objem vody lt 22 28 34 40 46 52 

Veľkosť spaľovacej komory dm3 30 42 55 68 81 94 

Objem naloženého paliva dm3 20 28 36 45 53 62 

Max výška naloženia 
 

cm 27 

Teplotný rozsah °C 30 to90 

Max pracovná teplota °C 100 

Minimálna teplota spiatočky °C 50(recommended) 

Aktivácia dochladzovacieho systému °C 95 

Maximálny pracovný tlak bar 3 

Priemer dymovodu mm 160 

Pripojenie kotla R 11/2" ( 6/4”) 

Výška(H2) mm 950 

Šírka(A) mm 490 

Hĺbka (L) mm 515 615 715 815 915 1015 

 

Typ paliva Drevo 



Výkon kW 12-14. 18-20 25-27 30-33 34-38 42-44 

Účinnosť % 72 74 75 76 75 74 

Trieda No 3 3 3 3 3 3 

Max naloženie kg 9 13,5 18 22,5 27 31,5 

Doba horenia h 3až5hodín 

Parametre paliva    Maximálny objem vody20%   
  Max hrúbka dreva 10cmx10cm   
 Výhrevnosť17.000-20.000kJ/kg  

Teplota spalín °C 280 275 240 240 260 260 

Objem spalín g/s 6,6 10,2 13,9 18,1 22,9 28,9 

Požadovanýťah komína mbar 0.15-0.2 0.15-0.22 0.15-0.25 0.15-0.26 0.15-0.27 0.15-0.28 

Odpor ∆t=20°K mbar 0,13 0,51 1,03 1,81 2,92 4,63 

Odpor ∆t=20°K(s dochladzovacou 

špiralou) 

mbar 0,48 1,36 2,50 4,18 6,53 10,14 

Objem COpri %10O₂ mg/Nm³ 900-1200 

 

Typ paliva Uhlie 

Výkon 
 

kW 15-17 24-27 31-34 38-41 43-46 48-51 

Účinnosť 
 

% 72 74 75 76 75 74 

trieda No 2 2 2 2 2 2 

Max naloženie 
 

kg 13 18 23 27 32 36 

Doba horenia h 4 to 7hour 

Parameter paliva    Maximálny objem vody15%   
  Veľkosť zrna30až60mm   
 Výhrevnosť26.000-35.000kJ/kg  

Teplota spalín °C 280 275 240 240 260 260 

Objem spalín g/s 10,1 15,5 20,8 26,9 33,8 41,5 

Požadovanýťah komína mbar 0.15-0.2 0.15-0.22 0.15-0.25 0.15-0.26 0.15-0.27 0.15-0.28 

Odpor∆t=20°K mbar 0,24 0,76 1,46 2,47 3,90 5,84 

Odpor ∆t=20°K(s dochladzovacou 

špiralou) 

mbar 0,74 1,90 3,41 5,59 8,61 12,66 

Objem COpri %10O₂ mg/Nm³ 1800-2200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INŠTALÁCIA 

 

Umiestnenie kotla         

Keďţe kotle majú vysokú hmotnosť, je nutné presvedčiť sa, ţe podlaha túto váhu unesie. 

 

Správny výber miesta pre umiestnenie kotla         

Kotol sa môţe umiestniť iba do miestnosti projektantom na to určenej.  Miestnosť musí byť dostatočne veľká 

namontáţ, údrţbu a plnenie kotla. Komín musí zodpovedať predpisom pre daný kotol a musí mať parametre popísané 

ďalej. Kotol nikdy neumiestňujte na otvorenom priestranstve a ani v obytných častiach domu.     

        

Do miestnosti kde je umiestnený kotol musí byť zabezpečený prívod vzduchu, respektíve jeho cirkulácia. Najlepšie je 

mať dva otvory. Jeden max 40 cm pod stropom o rozmere 40 x 40 a druhý nad podlahou max  50 cm o rozmere  min. 30 

x 30 cm. Do poručujeme palivo drţať v inej miestnosti, alebo min. 80 cm od kotla.      

Všetky hydraulické a elektrické časti systému musia byť inštalované autorizavanou osobou pre inštalovanie 

takýchtosystémov.          

Palivo musí byť skladované minimálne 800 mm od kotla. Najlepšie je ak je v inej miestnosti.    

         

Kotol sa doporučuje umiestniť  na nehorľavý podstavec o rozmeroch v tabuľke.      



 

Minimálne vzdialenosti stien od kotla znázorňuje nasledovný obrázok:      

       
  

  

Obehové 

čerpadlo 

 

 

 

      

Doporučuje sa pouţiť nútený obeh v systéme pouţitým obehového čerpadla.      

Venujte pozornosť na správny výber, ktorý závisí od veľkosti  a typu rozvodu. Voľbu zverte odborníkom.   

Kotol nesmie zapínať  a vypínať obehové čerpadlo ani priamo ani s pomocou príloţných teplotných čidiel.   To 

znamená, ţe obehové čerpadlo musí byť VŢDY !!!zapnuté ak je kotol v činnosti t.j. palivo horý alebo  dohorieva. 

Nedodrţanie tohto pokynu a následné poškodenie kotla spôsobý stratu záruky kotla.     

Nikdy sa nesnaţte zvýšiť teplotu vody v kotly vypnutím obehového čerpadla. Následné zapnutie čerpadla  

a prísun studeneij vody cez spiatočku spôsobý poškodenie kotla a stratu záruky.    

 

Schéma zapojenia 

 

Otvorený hydraulický system  

V prípade hydraulického systému s otvorenenou expanzkou sa riaďte nasledovnou schémou.  Obehové čerpadlo je najlepšie 

umiestniť na spiatočke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 
Termocas

t 3 

Termoca

st 4 

Termocast 

5 

Termocast 

6 

Termocast 

7 

Termocast 

8 

Plinth height (mm) 50 

Plinth width (mm) 600 

Plinth length (mm) 385 490 595 700 805 910 



Otvorená expanzná nádrž musí byť inštalovaná v najvyššom bode systému.  Nemusia byť inštalované  guľové ventile na 

prívode a spiatočke pre lepší prietok.  Bezpečnostný prepad ( Safety line for return ) môže byť inštalovaný na prívode alebo 

spiatočke kotla čo najbližšie ku kotlu. Mal by byť prepojený s otvorenou expanzkou čo najkratšie.    

V prípade použitia obehového čerpadla, musí mať požadovný výtlak. Inak môže nastať, že najvyšie položené radiátory sa 

nebudú dať odvzdušniť alebo nebudú kúriť.  V prípade ak čerpadlo má dostatočný výtlak a predsa sa radiátory zle 

odvzdušnia, použite obehové čerpadlona výstupnom potrubí namiesto spiatočky.   

Tlakomer ( Hydrometer )sa musí inštalovať na výstupe kokla pre monitorovanie tlaku pre prípad netesnosti systému. Tlakomer 

nie je dodávaný ku kotlu. Na obehové čerpadlo je nutné nainštalovať BYPASS, aby v prípade výpadku elektrickej siete mohol 

byť zabezpečený samospádový obeh vody.  

  

BezpBečnostná chladiaca špirála je vysoko odporúčaná aj pri tomto hydraulickom systéme zapojenia. Inštalácia tejto ochrany 

je popísaná v ďalšej časti návodu.       

Pri nakurovaní  kotla má systém nízku teplotu a môže nastať jav, že sa na vnútorných častiach kotla začnekondenzovať voda. 

Toto by sa malo stratiť pri nakúrení vody na vyššiu teplotu. Toto nespôsobuje problém pre kotol. Ak sa ale tento jav tvorí aj po 

nakúrení, spôsobuje zmiešavanie kondenzu so spalinami  tvorbu dechtu. Tento nežiadúci jav spôsobuje zníženie životnosti a 

účinnosti kotla. V tomto prípade doporučujeme použiť nasledovné metódy na zníženie tvorby kondenzu: 

1. Môžete nainštalovať trojcestný zmiešavací termostatický ventil medzi prívodom a spiatočkou kotla.  Tento ventil nastavte 

na 40 C. Toto by malo stačiť na zamedzenie tvorby kondenzu.        

Otvorený systém s čerpadlom na výstupe z kotla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh veľkosti otvorenej expanznej nádoby       

Otvorená expanzná nádrž ochráni systém od prehriatia tak, že povolí rozpínanie vody a nedovolí nárast tlaku. Veľkosťexpanznej 

nádoby sa vypočíta podľa množstva vody v systéme podľa nasledovného vzorca,  kde Vg je objem expanznej nádoby a Vs je objem 

vody v systéme.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzatvorený tlakový systém 

 

Kotol môže byť inštalovaný aj na uzavretý tlakový hydraulický systém podľa nasledovnej schémy, za podmienky použitia 

bezpečnostnej chladiacej špirály. Ak sa bezpečnostná chladiaca špirála nepoužije,  výrobok stráca záruku. Bezpečnostná 

chladiaca špirála pozostáva:          

 1. Bezpečnostný výmenník tepla (medená špirála so závitom)      

 2. Bezpečnostný termoventil         

 3. doplnky k montáži  

        
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV: Deliver safety line 

SR: Return safety line 

Vg= 8.Vs / 100 (in liters) 

 

Zjednodušene môžeme použiť aj nasledovný vzorec kde (Qk) je 

výkon kotla v kW  a Vg je objem expanznej nádoby; 

 

Vg= 2,15.Qk (in liters) 

Veľkosti bezpečnostnej spiatočky a bezpečnostného výstupu 

sa určujú na základe nasledovného : 

Veľkosť výstupu dsv= 15 + 1,5. 𝑄𝑘  (mm) 

Veľkosť spiatočky dsr= 15 +  𝑄𝑘  (mm) 

Kde  Qk je výkon kotla v kW. 

Max tlak: 3 bar 



Zapojenie bezpečnostnej chladiacej špirály.      

 1. Demontujte prírubu na výstupe kotla     

 2. Inštalujte bezpečnostnú špirálu do tela kotla namiesto 1 1/2" príruby.      

 3. Pripojte výstup teplej vody navrch tela bezpečnostnej špirály.     

 4. Pripojte bezpečnostný termoventil na  1/2" vstupna vrchu bezpečnostnej špirály.     

 5. Sú tu ďalšie dva  1/2" vstupy, jeden je pre prívod studenej pitnej vodya druhý na odvod už zohriatej vody.   

 Tieto vstupy sú priamo navarené na medené vstupy. Použite flexispojenie na prepojenie bezpečnostného

 termoventilu a prívodu studenej pitnej vody     

 6. Vývod už zohriatej chladiacej vody napojte nakanalizáciu     

 7. Správne inštalovanie termoventilu je na obrázku 

Ak teplota vody v kotly presiahne 95 ºC, termostat na bezpečnostnej špirále vpustí studenú vodu do medenej špirályvo vnútry 

tela kotla. Týmto špirála začne ochladzovať vodu v kotly.Ak teplota vody v kotly klesne pod hraničnú teplotu, bezpečnostný 

ventil uzavrie prívod studenej vody.    

Ventily na bezpečnostnej chladiacej špirále je nutné ponechať vždy otvorené. 

Ku kotlu môžete použiť iba výrobcom vyrábanú bezpečnostnú chladiacu špirálu. 

Na chladenie prehriateho kotla nikdy nepoužite vodu naliatu priamo do tela kotla, pretože príde k poškodeniu kotla, na 

ktoré sa záruka nevzťahuje.      

Dôleţíté informácie o vode v systéme       

Po prvom napustení systému vodou, je nutné zaznamenať tlak vody , ktorý zaznamená tlakomer na systéme. Neprekračujte 

maximálny pracovný tlak uvedený výrobcom t.j. 4 bary. Tlak vody je dobré kontrolavať pri každom nakladaní paliva, predídete 

tým poškodeniu kotla prehriatím.Po prvom spustený kotla sa postupne začne kyslík vytláčať zo systému. Kotol je vyrobený z 

odolnej liatiny proti korózii, no i tak dosiahne dlhšiu životnosť bez kyslíka v systéme, ktorý spôsobuje koróziu všetkých častí 

systému. Dôvodom korózie je:       

       

1. V prípade systému s otvorenou expanzkou sa kyslík  dostáva do systému cez otvorený povrch vody v expanzke   

z atmosféry. Preto voľba veľkosti expanzky, jej pozičné umiestnenie v systéme, bezpečnostné prepady z kotla do expanzky 

musia byť prevedené presne podľa popisu v tomto návode na používanie, aby okysličovanie vody bolo čo najmenšie.  

Uzatvorený tlakový systém zabraňuje vnikaniu kyslíka do systému, čím je odolný voči korózii zvnútra.  Je to aj dôvod prečo sa 

doporučuje, avšak musí byť doplnený bezpečnostnou dochladovacou špirálou.      

  

2. Rôzne drobné netesnosti v systéme tiež spôsobujú obsorbáciu kyslíka do kúrenárskej vody. Aj z tohto dôvodu je potrebné 

mať minimálny pracovný tlak v systéme, ktorý vodu vytláča a tým zabraňuje vstupu kyslíka do systému. Z tohto dôvodu je 

potrebné sledovať tlak vody v systéme.       

       

Pravidlá pre nové inštalácie:       

Systém musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovali prípady vypúšťania systému a opätovné napúšťanie. Vylúčte zo systému 

prvky, ktoré nemajú kyslíkovú bariéru, zamedzíte tým vnútorné korodovanie kotla. Použitá voda musí byť filtrovaná aby sa 

zabránilo vzniku kalov a tým upchanie častí systému rozvodov. Je potrebné použiť  50 mikrónový filter.  Stály pretlak v systéme 

tiež napomáha zabrániť vstupu kyslíka z atmosféry do systému.       

       

Prerábka kúrenia s použitým starých rozvodov.       

1. ak starý systém má otvorenú expanzku, doporučuje sa systém prerobiť na uzavretý tlakový systém  

2. Staré rozvody musia byť dôkladne prepláchnuté a zbavené všetkých usadenín.       

3.  Manuálny odvzdušňovací ventil je nutné umiestniť v najvyššom bode systému rozvodu.     

   

 

Dopojenie komína   

   

Kotol je možné pripojiť iba do samostatného komína s predpísaným 

minimálnym ťahom.   

Rúry medzi kotlom a komínom musia byť izolované s izoláciou zo 

sklených vlákien.  Tieto rúry pre pripojenie kotla  do komína 

musia byť oceľové a musia znášať teplotu až  400 ºC.    

   

Všetky spoje musia byť riadne pretesnené, aby sa zabezpečil potrebný 

ťah komína.   

Kotol treba pripojiť najkratšou možnou cestou.   

Zlé pripojenie kotla môže spôsobiť poškodenie ale nefunkčnosť kotla.

   

Horizontálne časti prepojenia alebo použitie   

kolien výrazne redukujú ťah komína.   



   

Komín sa nesmie urobiť iba zo zvislej oceľovej rúry.   

Komín musí spĺňať všetky bezpečnostné predpisy krajiny.   

Spodok komína musí byť vybavený čistiacim otvorom.   

Použitie antikorovej ocele je doporučené.   

Priemer komína a potrubia nesmie byť menší    

ako priemer vývodu z kotla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostavenie kotla 

 

Zoznam dielov s číslami nájdete na výkrese na konci tohto návodu. Kotol musí byť umiestnený na nehorlavej  

podložke.  

 

Držte sa nasledovných pokynov na kompletizáciu kotla.  

 

1. Zaskrutkujte odťahový regulator vzduchu na vrch prvého článku.  Použite tesnenie na závit. Pozične ho otočte tak aby 

rameno bolo spredu. 

 

Dĺžka rúry medzi kotlom a komínom nesmie byť  

väčšia ako ¼ výšky komína. 

 

Rozmer komína a potrubia nesmie byť menší ako rozmer vývodu 

na kotol.  

Nasledovný diagram znázorňuje doporučenú výšku komína, minimálny priemer potrubia v závislosti 

od výkonu kotla. improve draught in chimney. 



 

2. Položte izoláciu na telo kotla. Vyrežte do nej otvor pre odťahový regulator. Obalte zvyšok kotla priloženou izoláciou podľa 

obrázku. 

3. Naskrutkujte 4 kusy matiek M12 na voľné konce závitových tyčí na zadnej strane kotla tak ako ukazujú obrázky. Tieto matky 

slúžia na uchytenie bočných panelov kotla.  

4. Bočné panely zafixujeme aj z prednej strany pomocou skrutiek M8x15 a podložiek  A8.4 tak ako ukazuje obrázok.  

5. Bočné panely fixujeme zo zadnej strany ukotvením medzi dve matice M12 s podložkami  A13,tak ako ukazuje obrazok.   

 

6. Takýmto spôsobom uchytíme pravý 

aj ľavý bočný panel. Ak prychytávate bočné panely spredu, uvolnite matice M8 na pántoch tak, aby sa pod ne dali vsunúť bočné 

panely tak, ako to ukazuje obrázok.  Pomocou týchto matíc a samotného pántu nastavte vzdialenosť dvierok tak, aby sa riadne 

uzatvárali. Nastavíte to vytáčaním alebo zatáčaním závitového pántu. 

 

 

 



7. Umiestnite vrchný panel. Pred tým ako ho prychytíte, umiestnite do otvoru teplomer tak, aby drôtik s čidlom smeroval do 

vnútra kotla. Čidlo zasunte do kapiláry na vrchu predného článku.  

8. Až po umiestnení vrchného panelu dotiahnite matice na prichytenie bočných panelov. Zaistite vrchný panel 6 skrutkami 

S4.2x9.5 tak, že na ne vrchný panel zasuniete.  Pozrite si obrázky nižšie. 

9. Zaveste dvierka odťahu vzduchu na háčiky umiestnené na spodných dvierkach a zaistite háčiky pomocou matíc M6tak ako 

ukazuje obrázok.  

10. Prevlečte háčik na retiazke cez otvor na dvierkach. Do tela odťahového regulátora vsuňte tyčku z balenia a zaistite ju 

priloženým šróbikom. Na konci tyčky je dierka, do ktorej sa uchytáva druhý koniec retiazky.  

11. čiže jeden koniec retiazky je uchytený na tyčke a druhý v dierke spodných dvierok(19) 

12. Predný panel sa upevní tak, že sa do otvorov naskrutkujú vruty a panel sa zasunie zhora nadol do otvorov na bočných 

plechoch. Potom sa zaistí skrutkami zo spodu.  
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Bezpečnostnádochladzovaciaslučka 

 

Pre uplatneniezáruky je nevyhnutná v prípadeuzatvorenéhot.j.tlakovéhosystémukúrenia s 

uzavretouexpanznounádržou.Používasanaochranukotlapredprehriatím.  V prípadevýpadkuelektrickéhoprúdu, 

poškodeniaobehovéhočerpadla, prílišveľkéhonaloženiapalivaatď.nastaneprehrievaniekotlanavysokúteplotu.  

Aktátoteplotadosiahnehodnotu95 ºC, thermostat umiestnený v tele dochladzovacejslučkyotvoríprívodstudenejvody do 

medenéhovýmenníka. Cirkulácioustudenejvodycezmedenétrubkysateplotavody v kotlyzačneznižovať. Aksateplotakotlazníži pod 

hodnotu95 ºC, thermostat uzavrieprívodstudenejvody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Odstráňtehornúprírubunavývod z kotla 

2.Vsuňtedootvorucelételoslučky a použitenovéplochétesnenie. PoužiteM10X25 matice. 

3. Dochladzovaciašpirálamusíbyťorientovanátak, ako to ukazujúobrázky.  

4. Nainštalujtebezpečnostnýventilnapravústranu s použitím1/2" vsuvky a redukciou 1/2" - 3/4". Potom do 

bezpečnostnéhoventilupriveďtestályprítokstudenejvody.  

5. Vyberte čidlo teplomeru z jímkynaprednomčlánku. Čidlo bezpečnostnéhoventiluvložte do jímkynaprednomčlánku, tam kde 

bolo čidlo teplomeru. Čidlo teplomeruvsunte do jímkyna tele dochladzovacejslučky, takakoukazujeorbázok.  

6. Výtok z bezpečnostnejslučkynapojtenakanalizáciu.  



 

 

 

Prevádzkovépredpisy 

Zapojenieodťahovéhoregulátoravzduchu. 

Mechanickýbezpečnostnýodťahový regulator vzduchu je umiestnenýnavrchuprvéhočlánku. Na teplotnomventile je 

červenýmipísmenaminaznačenápožadovanáteplota.Páčka s retiazkoumusíbyťupevnenánaventil. 

Zakúrte v kotly a počkajtekýmdosiahneteplotu 60 ºC.Nastavteventilna  60 ºC. Pripojteretiazkoupáčku a 

spodnéregulačnédvierkatak, aby ostala 2 mm medzera. 

Opatreniapredzakúrením 

Po nainštalovaníkotlamusípredprvýmnakúrenífungovaťkompletnýrozvodvody, v prípadepoužitiačerpadlamusíbyťzapnuté!!! 

Čerpadlomusíísťpocelúdobuhoreniakotla, aby sazabrániloteplotnýmšokom zo spiatočkyrozvodu! 

Predkaždýmzapálenímskontrolujtenasledovné: 

 Kotol a celýsystém je napustenývodounapotrebnýtlak 

 Všetkybezpečnostnéprvkysúfunkčné 

 Komínmusíbyťčistý  afunkčný. 

Na dopúšťaniesystémuvodoupoužite 1/2" ventilnazadnomčlánku. Doporučujesapoužitguľovýventil. 

Prikažkomdopustenísystémusadoporučujeodvzdušnenieradiátorov.       

Pozordopúšťaniestudenejvodycezventilnazadnomčlánku je možnéibaprivychladnutomkotly!!!     

Zakúrenie  

* Vložtenaspodokkotla papier a tenkésuchékusydrevanaukladajte do krížanaseba.  

Prílištvrdédrevonie je vhodnénazakurovanie.  

* Začnite s ukladanímtenšíchpolienok, naichvrchpotomnaukladajtepolenáhrubšie.  

Naukladajteichdo  1/3 výškyspaľovacejkomory.   

* Uistitesa, žemáteotvorenýprimárnyprívodvzduchuaotvorenýkomín.  

* Predzapálenímzapniteobehovéčerpadlo (pokial je v systéme) a nastavtenatermoregulačnomventilepožadovanú  

teplotu  

* Správneohnisko by samalovytvoriťza 15 min. Po tomtomôžetekotolnaložiť  shrubímdrevomalebo s uhlím.  

* Stáleudržujteoheň v kotly. Vychladnutýkotoldymí a zanášakomín.  

Kúrenie s drevom       

* Pokialkúrite s drevom, sekundárnyprívodvzduchumôžebyťzatvorený, aby stepredĺžiličashorenia.    

* Môžetenastaviťkomínovúklapkutak, aby mal kotolpotrebný ale niezbytočneveľkýťah.      

Kúrenie s uhlím a lignitom   

* Pokialkúrite s uhlímalebolignitom, sekundárnyprívodvzduchumôžebyťotvorený, aby stedosiahlilepšie   

horenie a lepšíodvodspalín.    

Odstavenie kotla (zníženie horenia)                     

*Horenie môžete znížiť alebo úplne zastaviť:        

 

  

  a. Znížením teploty na termoregulačnom    

  ventile         

  b.zatvorením sekundárneho prívodu vzduchu   

  c. zatvorením komínovej klapky     

  
  

        

            

            

            

            

            



            
Údrţba 

Údržbubezpečnostnýchprvkovzverte do rúkodborníka. 

 

Kontrolazariadenia 

 Kontrolatlakuvody. 

 Kontrolatesnostidverí.Podľapotrebyvymeniťtesneniedverí. 

 Kontrolatepelnejizoláciezrakom.Prípadepoškodeniasúviditeľnémiestanakryte.  

 Kontroladymovodu, všetkynetesnostitrebaokamžiteodstrániť. 

 Kontrolamechanickéhobezpečnostnéhozariadenia. 

 

Čistenie 

Predčistenímvypnitečerpadlo.  

 Priloženoukefkouočistitevnútroodsadzí. 

 Prečistitespodnúmriežkuodprípadnýchnečistôt 

 

Reguláciakotla 

Tentokotolmá tri základnéregulačnéprvky. 

 

1. Regulátorťahukomínaobrázok dole. Otváranímalebouzatváranímregulujemepožadovanýťah. 

2. Odťahový regulator vzduchu, obrázok dole. 

3. Reguláciaprívodukyslíkanadverách, obrázok dole. 

 
Váškotolnikdynevypínaobehovéčerpadlo, pretomusíbyťčerpadlo v prevádzkepokial je kotol v činnosti, t.j.zapaľujesa, 

horíalebodohorieva. Nikdynevypínajtečerpadlopokial je kotol v prevádzkealeboteplotavody v kotly je vyššiaako 25 

stupňov. 

 

Nikdysanesnažtedosiahnuťteplotuvypnutímčerpadla. Opätovnézapnutiečerpadla a prílivstudenejvody zo 

spiatočkymôžepoškodiťtelokotla. 

 

Ak by satermoregulačnýventilstalnefunkčným, nepoužívajtekotolaž do jehovýmenyzanový. Môžete to  

 spôsobiťpoškodeniekotlavysokýmteplom.        

  

 

Správny ťah komína               

Ak sú na komínovom potrubí netesnosti, alebo ak má komín slabý ťah ( zlá konštrukcia, zle izolovaný, upchatý)  

kotol môže zle spalovať (nehorí, dymí, kondenzuje vodné pary kvôli studeným spalinám). V tomto prípade   

doporučujeme kontrolu komína a dymovodu expertom a následné odstránenie nedostatkov. Váš kotol je    

navrhnutý na prirodzený odťah spalín a preto je veľmi dôležité, aby mal  komín správne parametre.    

                

Palivo               

Palivo musí byť v súlade so špecifikáciami udanými v technickej tabuľke.  Výrobca nezodpovedá za vzniknuté  

problémy a škody, ktoré vzniknú pri použití iného paliva ako je doporučené v technickej tabuľke.    
 

Kontrola nebezpečných látok škodiacich zdraviu           

Materiály použité pre výrobu kotla               

              

  1. FARBY:         

  základná čierna farba   neaplikovaná 

  vysokoteplotne odolná farba   články   

          spodná čast tela kotla 



  prášková farba     krycie plechy 

  2. IZOLÁCIE A TESNENIA       

  minerálna vlna     neaplikovaná 

  vlna zo sklenených vlákien   články   

  (s hliníkovou fóliou)     ústie dymovodu 

  tesniaca šnúra zo sklenených vlákien predné dvierka 

              

              

  keramická tabula     predné dvierka 

  polyuretanová pena     neaplikovaná 

  žiaruvzdorná tehla     neaplikovaná 

  azbest       neaplikovaný 

  3. TMELY         

  červený tmel     skrutky   

  keramické tesnenie     príruby   

  Isoplan/Frenzelit         

  kúdel       závity   

  sivá tesniaca pasta     medzi článkami 

              

  ohňuvzdorný cement     neaplikovaný 

  plynové tesnenie     neaplikované 

              

Špecifické údaje o použitých materiáloch sú k dispozícii na požiadanie u výrobcu.  Nasledovné použité materiály 

môžu poškodiť zdravie a preto je nevyhnutné dodržať nasledovné:         

                

Farby, tesnenia, sivá pasta, keramické sklenené vlákno         

1. Tieto materiály obsahujú organické rozpúšťadlá, pri ich použití treba dodržiavať bezpečnostné predpisy 

2. Zabránte styku s pokožkou, chráňte oči a vyvarujte sa nadýchaniu.         

3. Pri manipulácii použite rukavice a okuliare             

4. Malé množstvo sa dá odstrániť  odstraňovačom náterov.           

5. Pri inhalácii vyveďte osobu na čerstvý vzduch, pri požití vypite čistú vodu, nevyvolávajte zvracanie.    

                

6. Pri zásahu očí vyplachujte oči vodou a vyhladajte lekársku pomoc         

                

Ostré hrany               

Opatrnosť je potrebná pri manipulácii s časťami z plechu, môžu spôsobiť rezné poranenia     

                

Manipulácia s liatinovými článkami             

Je potrebná opatrnosť z dôvodu váhy, ktorú jednotlivé články majú. Môže nastať úraz z dôvodu vysokej hmotnosti 

jednotlivých článkov.               

                

Servisný zásah               

Pri akomkoľvek rozoberaní či skladaní kotla je nutné jednotlivé články ukladať na drevený podklad, aby sa predišlo 

ich poškodeniu. Je potrebná zvýšená opatrnosť z dôvodu ich váhy.         

        

        

Tepelné izolácie               

1. Zabráňte styku  s pokožkou, očami alebo inhalácii.            



2.Ak striháte alebo inak upravujete izoláciu, prevádzajte to v dokonale vetranej miestnosti s použitím rukavíc, okuliarov 

a masky na tvár.                

3. V prípade výskytu svrbenia alebo pálenia častí tela, ihneď ukončite prácu  a očistite telo vodou   

        

Zariadenie pod tlakom             

1. Zabráňte kontaktu s časťami kotla, ktoré sú pod tlakom počas chodu kotla.     

Sú to hlavne:             

  Vnútorné telo kotla         

  Vstup a výstup kotla         

  Bezpečnostná chladiaca špirála       

  Čerpadlo           

2. Nikdy nevypúšťajte vodu zo systému, pokiaľ je kotol v činnosti       

3. Nikdy nedolievajte studenú vodu do systému, alebo priamo do ohniska, pokial je kotol v činnosti. 

              

Plochy s vysokou teplotou             

Zabráňte kontaktu s časťami kotla, ktorých povrch môže mať vysokú teplotu ohrozujúci zdravie a život a to hlavne:: 

  Predné nakladacie dvierka kotla       

  Spodné  dvierka         

  Vstup a výstup kotla         

  Komínová komora         

  Dymovod           

  Obehové čerpadlo, expanzná nádoba     

              

Kotolňa             

1. Kotolňa musí mať dvere dostatočne veľké k urýchlenému opusteniu priestoru v prípade nebezpečenstva 

2. Neskladujte pevné palivo a horlavý materiál v blízkosti kotla. Dodržte minimálnu vzdialenosť   

800 mm od kotla             

3. Nezatvárajte vetrací otvor kotolne, pretože prívod vzduchu je potrebný pre správne spalovanie kotla 
  
 
 
             

 

       

Spaliny   

1. Môže prísť k úniku spalín cez otvorené predné dvierka pri nakladaní paliva.  Vyvarujte sa 

vdychovania týchto spalín.   

2. Pri nakladaní paliva do kotla chráňte svoje ruky a oči vhodným pracovným prostriedkom ( rukavice, okuliare) 

    

    

Horiace palivo   

1. Nevyberajte horiace palivo z vnútra kotla 

2. Nehaste horiace palivo naliatím vody alebo inej tekutiny do spaľovacej komory 

3. Na kotly nenechávajte otvorené nakladacie dvierka ani spodné dvierka počas chodu kotla 

4. Na zníženie chodu kotla alebo na odstavenie uzavrite prívod vzduchu a komínovú klapku 

5. Váš kotol môže spaľovať iba palivo vyšpecifikované v technickej tabuľke. 

Nikdy nepoužívajte nepovolené palivo, môže nastať poškodenie kotla.  
 

       

        

Pravidelná údržba kotla kvalifikovanou osobou podľa doporučení výrobcu priaznivo ovplyvňuje životnosť a    

fungovanie kotla.                 

                         



Kaţdodenná kontrola kotla: 

* Zakaždým sledujte stav tlaku v systéme. Stav tlaku musí byť zaznamenaný, pre prípadné porovnanie pohybu tlaku.   

Zakaždým znamená pri každom spustení a nakladaní kotla palivom.  V prípade poklesu tlaku vody     

okamžite doplňte vodu do systému aby sa zabránilo zavzdušneniu systému a následnému prehriatiu kotla.   

                  

* Treba kontrolovať tesnosť nakladacích dvierok, v prípade potreby vymeňte tesnenie dvierok.       

* Treba kontrolovať izolačnú vrstvu na vnútornej strane nakladacích dvierok, ktorá bráni zohriatiu povrchu dverí.    

V prípade potreby izolačnú vrstvu vymeňte a zabránite tým teplotným únikom do okolia.       

* Treba kontrolovať tesnosť dymovodu, prípadné netesnosti ihneď opravte.          

* Zakaždým skontrolujte funkčnosť termoregulačného ventilu. Ak je potreba skontrolujte aj nastavenie dĺžky retiazky.   

Ak kotol nedostáva dostatočné množstvo vzduchu, môže nastať stav keď kotol začne produkovať smog a dym.   

V tomto prípade je potrebné skrátiť dĺžku retiazky, aby kotol mohol nasávať viac vzduchu na spaľovanie paliva.   

Môže nastať aj opačný prípad, keď sa do kotla dostáva veľa vzduchu. V tomto prípade stúpa spotreba paliva.    

V tomto prípade je potrebné preveriť správnu dĺžku retiazky, sekundárny prívod vzduchu či komínovú klapku.    

*Kontrolujte vnútornú stranu spaľovacej komory. Tvorba sadzí pri horení môže znížiť účinnosť prechodu tepla cez steny  

kotla do vody. Ak sa nazdávate, že účinnosť kotla začne klesať, môže to byť následkom usadenín na vnútorných    

stenách kotla. V takomto prípade je nutné steny očistiť.             

                  

Čistenie kotla                 

Pred čistením musí byť kotol vychladnutý a čerpadlo vypnuté.             

                  

Čistenie:                 

*Vyčistite všetky vnútorné plochy priloženou oceĺovou kefkou             

* Môžete použiť vysávač popola                 

* Očistite všetky otvory na reguláciu prísunu vzduchu do kotla             

* Vyčistite rošt priloženým kutáčom       

* Vytiahnite popolník z kotla a vyprázdnite jeho obsah   

                  

Údrţba                 

Pred každým začiatkom kúrenárskej sezóny doporučujeme zavolať servisného technika na kontrolu kotla,   

kúrenárskeho systému, jeho častí a tiež kontrolu komína.              

         

                 

Bezpečnostná chladiaca špirála                 

*Guľový ventil na prívod studenej vody do chladiacej špirály musí byť vždy otvorený.       

*Do kotla môže byť inštalovaná iba originálna dochladzovacia špirála, vyrábaná výrobcom kotla.      

                  

*Studená voda sa nikdy nesmie nalievať  do ohniska kotla. Voda sa dopúšťa iba do vychladnutého kotla.    

Drastické ochladenie kotla môže viesť k jeho poškodeniu a tým aj k strate záruky na kotol.       

* Vždy pred zakúrením skontrolujte, či sú otvorené uzávery na vstupe  a výstupe kotla.        

                  
 

 

 



 

EXPLODED VIEW  



SPARE LİST 

 

 

CODE Nr. PART NAME 

2007610722 1 TERMOCASTFRONT SECTION 

2007610723 
2 

TERMOCASTINTERMEDIATE SECTION (WITHOUT BY-PASSES - WITH TIE PIECE) 

2007610724 TERMOCASTINTERMEDIATE SECTION (WITH BY-PASSES - WITHOUT TIE PIECE) 

2007610725 3 TERMOCASTREAR SECTION 

2007160315 4 NIPPLE 

2007610727 

5 

TIE ROD (5 SECTIONS) 

2007610728 TIE ROD (6 SECTIONS) 

2007610729 TIE ROD (7 SECTIONS) 

2007610730 TIE ROD (8 SECTIONS) 

2007610731 TIE ROD (9 SECTIONS) 

2007610732 TIE ROD (10 SECTIONS) 

2007610701 

6 

DEEP PLATE (5 SECTIONS) 

2007610702 DEEP PLATE (6 SECTIONS) 

2007610703 DEEP PLATE (7 SECTIONS) 

2007610704 DEEP PLATE (8 SECTIONS) 

2007610705 DEEP PLATE (9 SECTIONS) 

2007610706 DEEP PLATE (10 SECTIONS) 

2007603341 7 REDUCER 1 1/2"-1/2" 

2007603339 8 CAPILARY POCKET R1/2" 

2007602285 9 PLUG 1 1/2"  

2007610733 11 TERMOCASTUPPER FRONT DOOR 

2007610734 12 TERMOCASTUPPER FRONT DOOR ISOLATION 

2007610735 13 TERMOCASTUPPER FRONT DOOR COVER PLATE 

2002150720 14 FIBER GLASS ROPE Ø12 

2007610736 15 TERMOCASTSECONDARY AIR DAMPER 

2007609691 16 SECONDARY AIR DAMPER HANDLE 

2007610737 17 TERMOCASTLOWER FRONT DOOR 

2007610738 18 TERMOCASTLOWER FRONT DOOR ISOLATION 

2007610739 19 TERMOCASTPRIMARY AIR DAMPER 

2007610410 20 TERMOCASTPRIMARY AIR DAMPER ROD (Ø8) 

2007610740 21 TERMOCASTLOWER FRONT DOOR COVER PLATE 

2007609561 22 FRONT DOOR LOCKING ARM 

2007609687 23 LOCKING ARM SLOTTED SETSCREW 6x32  DIN1481 

2007601926 24 FRONT DOOR LOCKING ARM HANDLE M10 

2007610741 25 TERMOCASTFIRE DOOR 

2007602633 26 FIRE DOOR LOCKING ARM 

2007610408 27 TERMOCASTLOCK HOUSING 

2007610698 28 TERMOCASTUPPER HINGE PIN (Ø10) 

2007610699 29 TERMOCASTLOWER HINGE PIN (Ø10) 

2007603004 30 SPECIAL CENTRING PIN M4 

2007610742 32 TERMOCASTSMOKEHOOD BODY 

2007610743 33 TERMOCASTSMOKEHOOD OUTLET RING (Ø200) 

2002024520 35 GASKET FOR FLANGED PIPE 

2007610420 36 RETURN AND FLOW FLANGE R1 ½" 



2007603282 37 THERMO-REGULATOR (DRAFT THERMOSTAT) 

2007610745 

38 

TERMOCASTSIDE CASING (LEFT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 5 sections 

2007610746 TERMOCASTSIDE CASING (LEFT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 6 sections 

2007610747 TERMOCASTSIDE CASING (LEFT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 7 sections 

2007610748 TERMOCASTSIDE CASING (LEFT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 8 sections 

2007610749 TERMOCASTSIDE CASING (LEFT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 9 sections 

2007610750 TERMOCASTSIDE CASING (LEFT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 10 sections 

2007610752 

39 

TERMOCASTSIDE CASING (RIGHT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 5 sections 

2007610753 TERMOCASTSIDE CASING (RIGHT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 6 sections 

2007610754 TERMOCASTSIDE CASING (RIGHT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 7 sections 

2007610755 TERMOCASTSIDE CASING (RIGHT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 8 sections 

2007610756 TERMOCASTSIDE CASING (RIGHT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 9 sections 

2007610757 TERMOCASTSIDE CASING (RIGHT HAND) (Ral 9006 EW 0794) 10 sections 

2007610759 

40 

TERMOCASTTOP CASING (Ral 9006 EW 0794) 5 sections 

2007610760 TERMOCASTTOP CASING (Ral 9006 EW 0794) 6 sections 

2007610761 TERMOCASTTOP CASING (Ral 9006 EW 0794) 7 sections 

2007610762 TERMOCASTTOP CASING (Ral 9006 EW 0794) 8 sections 

2007610763 TERMOCASTTOP CASING (Ral 9006 EW 0794) 9 sections 

2007610764 TERMOCASTTOP CASING (Ral 9006 EW 0794) 10 sections 

2007610765 41 TERMOCASTFRONT CASING (RAL 9005) 

2007610766 42 TERMOCASTREAR LOWER CASING 

2007065460 43 THERMOMETER (0-120) 1,5MT 

2002162240 45 PLUG 1/2" 

2007610769 

46 

ASH TRAY -  FOR 5 SECTIONS 

2007610770 ASH TRAY -  FOR 6 SECTIONS 

2007610771 ASH TRAY -  FOR 7 SECTIONS 

2007610772 ASH TRAY -  FOR 8 SECTIONS 

2007610773 ASH TRAY -  FOR 9 SECTIONS 

2007610774 ASH TRAY -  FOR 10 SECTIONS 

2007610767 51 TERMOCASTREAR UPPER CASING 

2007602668 52 CLEANING BRUSH 

2007602224 53 SKEWER 

2007610417 57 TERMOCASTSMOKEHOOD DAMPER DOWEL 

2007610696 58 TERMOCASTSMOKEHOOD DAMPER ROD 

2007610697 59 TERMOCASTSMOKEHOOD DAMPER 

2007610419 60 TERMOCASTSMOKEHOOD CLEAN COVER 

2007610490 61 TERMOCASTSMOKEHOOD CLEAN COVER INSULATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁRUČNÝ LIST 
Caldera ST         článok        

...................................................          ...................................................       ...... ........................................... 
       Typ prístroja           Výrobné číslo                 Dátum predaja, podpis 

                                                                                                                        a pečiatka 

 

Záručné podmienky 

Záručný list je dokladom práv užívateľa v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka. Záručný list je jediným dôkazom práv užívateľa – 

vo vlastnom záujme, preto záručný list starostlivo uschovajte. 

Rozsah záruky 
Na zariadenie výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky oprávnenou osobou.   Oprávnenou osobou 

je kúrenár so živnostenským oprávnením alebo firma, ktorá disponuje s personálom zaučeným na inštalovanie a spúšťanie 

liatinových kotlov.   

Podmienky uznania záruky 
Výrobca poskytuje na zariadenie záruku v hore uvedenom rozsahu v dobe trvania 24 mesiacov za nasledujúcich podmienok: 

1. uvedenie zariadenia do prevádzky oprávnenou osobou, servisným technikom najneskôr do 3 kal. mesiacov od dátumu predaja 

uvedeného v hlavičke Záručného listu, 

2. oprávnená osoba alebo autorizovaný servisný technik  čitateľne a úplne vyplnení  Záručný list. Neúplne, nečitateľne vyplnený 

Záručný list nebude uznaný, 

3. oprávnenou osobou alebo autorizovaným servisným technikom čitateľne a úplne vyplnený „ Protokol o spustení 

zariadenia/Návratka“ , musí byť zaslaný na nasledujúci deň po inštalácii  na adresu : Fabrika SK s.r.o., Pšurnovice 221, 014 01 

Bytča, neúplne, nečitateľne vyplnený Protokol o spustení zariadenia/Návratka nebude uznaný, 

4. inštalácia zariadenia musí spĺňať náležitosti uvedené v Návode na inštaláciu a použitie, 

5. inštalácia filtrov na spiatočku ÚK a vstupe vody, 

6. pri inštalácii zariadenia na existujúci systém musí byť vykonané prepláchnutie systému, 

7. absolvovanie záručnej prehliadky na náklady zákazníka po uplynutí 12 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky ( avizovanie 

požiadavky na prevedenie tejto kontroly je na ťarchu užívateľa). Povinnosť avizovať potrebu tejto prehliadky má užívateľ voči 

predajcovi kotla. 

8. Kotlová voda musí byť upravená podľa platných predpisov v súlade s predpismi EÚ. 

9. Komín použitý pre kotol má platnú revíziu. 

Výnimky zo záruky 

Záruka sa nevzťahuje na: 

1. Ak bolo uvedenie do prevádzky  neautorizovanou osobou, 

2. uvedenie zariadenia do prevádzky po uplynutí doby 3 mesiacov od dátumu predaja zariadenia, uvedeného v hlavičke Záručného listu, 

3. neúplne a nečitateľne vyplnený Záručný list, neodoslaný Protokol o spustení zariadenia/návratka.  

4. používanie zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu a na iné účely, než na aké bolo zariadenie vyrobené, 

5. nedodržanie pokynov uvedených v návode na obsluhu,  prerobenie kotla na iné palivo. 

6. na poruchy vzniknuté nevhodnými prevádzkovými podmienkami : prevádzka mimo rozsahu teplôt stanoveného výrobcom, v prostredí 

s vlhkosťou mimo rozsahu stanoveného výrobcom, 

7. na poruchy vzniknuté pri montáži,  neodbornej manipulácii so zariadením, na poruchy vzniknuté neodborným zásahom užívateľa, 

alebo iných neoprávnených osôb, 

8. na poruchy vzniknuté použitím  iných než originálnych náhradných dielcov, 

9. na poruchy spôsobené inštaláciou zariadenia na odvod spalín nezodpovedajúci  príslušným predpisom a normám, 

10. na poruchy spôsobené na hydraulickom okruhu ÚK alebo TÚV zariadenia z dôvodu nezabezpečenia predpísanej ochrany proti tvorbe 

minerálnych usadenín, 

11. na kotol inštalovaný v systéme rozvodov ÚK z nevyhovujúcich materiálov. 

Poznámka:  Záruka v uvedenom období v rozsahu uznaných úkonov zahŕňa náklady servisu za dopravu, čas potrebný na vykonanie 

zásahu a náhradné diely. V prípade, že zásah z dôvodov uvedených v odstavci „Výnimky zo záruky“ nie je uznaný ako záručný, 

hradí všetky náklady na odstránenie poruchy užívateľ. 

 

 

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

 

Dátum spustenia kotla               Podpis a pečiatka                              Dátum ročnej údržby                   Podpis a pečiatka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlásenie  záručnej opravy výrobku CALDERA 

Typ a výrobné číslo výrobku : ..................................................................................................... ................................................... 

Miesto inštalácie 

 

Priezvisko a menozákazníka:..................................................................................................................... ............................... 

 

Adresa:.........................................................Telefón:.......................... ........................Dátum uvedenia do prevádzky................... 

 

 

Opravu výrobku vykonala firma 

 

Názov firmy:............................................................................................................................ ................................................. 

 

Adresa:......................................................................... ................................Telefón:.........................................................................  

 

 

 

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

        Pečiatka a podpis 

Popis závad 
Dátum nahlásenia poruchy:......................................................................................................................................................... .... 

Závada(nahlásenie zákazníkom)  .............................................................................................. ..................................................... 

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

 

Materiál – názov      Množstvo  Cena celkom 

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

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

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

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

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

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

                  cena celkom 

Popis opravy     Práca celkom 

.......................................................................................................      (hod.) ..................................................................................  

.......................................................................... ............................    Cestovné (doprava) 

.......................................................................................................       (km)................................................. 

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

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

Dátum............................................................................................        Celková cena...................................................................... 

 

............................................................      Vyplnené hlásenie o záručnej oprave s faktúrou pošle servisný technik na hore uvedenú adresu. 

Podpis zákazníka                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokol o spustení zariadenia / Návratka 

POZOR: Táto časť Záručného listu musí byť vyplnená ihneď pri spustení kotla do prevádzky a zaslaná na adresu  Fabrika SK s.r.o., 

Pšurnovice 221, 014 01 Bytča 

Typ výrobku : .....................................................................................................................................................................................  

Výrobné číslo : ........................................................................................................................ ...........................................................                            

Dátum uvedenia výrobku do prevádzky: ........................................................................................ ................................................... 

Priezvisko a meno zákazníka............................................................................................................... ............................................... 

Adresa:..............................................................................................PSČ:...............................Tel. číslo:........................................ ... 

Montáž zariadenia realizovala firma:......................................................................................... ......................................................... 

Adresa:................................................................................................. pracovník:.......... ................................................................... 

Telefónne spojenie:................................................................................................................. ............................................................ 

Vykurovací systém- zakrúžkujte správne odpovede 
 

A: Radiátory (nízky teplotný spád) │ B:  radiátory (vysoký teplotný spád)│  C:  podlahové kúrenie │D:  zmiešaný systém 

 

Materiál rozvodov ústredného vykurovania:.................................................................................... ................................................. 

Montáž filtra spiatočky ÚK :         ÁNO               NIE                           

Systém kúrenia je:        A:  otvorená expan.  nádrž  samospádom 

                                      B:  otvorená expan.  nádrž s obehovým čerpadlom 

                                      C: tlakový systém s uzavretou expanzkou a čerpadlom 

Montáž ochladzovacej bezpečnostnej špirály.           ANO             NIE  

 

Odkúrenie 
Komín: 

Účinná výška komínu:........................................m                          Priemer dymovodu:........................................m 

Dátum poslednej revízie:..................................................................................................... .................. 

Zmluva o pravidelnej údržbe 
Uvedenie spotrebiča do prevádzky prevádza oprávnená osoba. Pri nedodržaní tejto podmienky sa na výrobok nevzťahuje záruka. 
Svojim podpisom zákazník prehlasuje že:   

- obdržal  Záručný list s Protokolom o spustení/Návratka a  Návod na obsluhu 

- bol na základe preštudovania Návodu na obsluhu oboznámený so spôsobom používania vyššie uvedeného výrobku 

- uvedený dátum inštalácie kotla do prevádzky súhlasí 

- pozná  spôsob doplňovania vykurovacieho systému a odskúšal  uzávery na kotly 

 

Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá uviedla kotol do prevádzky: 

Potvrdzujem svojím podpisom, že som výrobok uviedol do prevádzky v súlade so všetkými nariadeniami uvedenými v Návode na 

obsluhu, oboznámil som zákazníka s povinnosťami o údržbe a zároveň som oboznámil zákazníka o spôsobe obsluhy zariadenia. 

 

 

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

        Pečiatka a podpis oprávnenej osoby                                                              Podpis zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montážny list 
Typ výrobku : ................................................................................................. ....................................................................................  

Výrobné číslo: .............................................................................................................. ......................................................................                          

Názov a adresa montážnej organizácie 

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

Priezvisko a meno zákazníka:.............................................................................................................. ............................................... 

Adresa inštalácie:............................................................................................................................................ .................................... 

Vykurovací systém- zakrúžkujte správne odpovede 
 

A: Radiátory (nízky teplotný spád)  │ B:  radiátory (vysoký teplotný spád)  │  C:  podlahové kúrenie   │D:  zmiešaný systém 

Materiál rozvodov ústredného vykurovania:.................................................................................... ................................................ 

Montáž filtra spiatočky ÚK :         ÁNO               NIE                           

Systém kúrenia je:        A:  otvorená expan.  nádrž  samospádom 

                                      B:  otvorená expan.  nádrž s obehovým čerpadlom 

                                      C: tlakový systém s uzavretou expanzkou a čerpadlom 

Montáž ochladzovacej bezpečnostnej špirály.           ANO             NIE  

 

Odkúrenie 
Komín: 

Účinná výška komínu:........................................m                          Priemer dymovodu:........................................m 

Dátum poslednej revízie:..................................................................................................... .................. 

 

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

            Podpis a pečiatka montážnej firmy                                                                  Podpis zákazníka 
 


