
EKY/B 20 - 60

OCEĽOVÝ KOTOL NA TUHÉ PALIVO

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE KOTLA  ( 20 kW - 60 kW )

Fabrika SK s.r.o., Pšurnovice 221, 014 01 Bytča  Tel: +421 915 698 410, e-mail: info@fabrikask.sk
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ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SA ROZHODLI PRE KÚPU NÁŠHO VÝROBKU!

Aby kotol pracoval správne, 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.

EKY/B 20 - 60 bočný náhľad

 

Výkon
(uhlie)

kW

Pracovný
tlak
(bar)

Testov.
tlak
(bar)

objem
vody

váha
kg

rozmer
naklad.

dvierok mm

výška
paliva
mm

dĺžka
polien
mm

EKY/B 20 20 3 4,5 60 235 394 x 330 425 500

EKY/B 30 30 3 4,5 75 280 394 x 330 425 640

EKY/B 40 40 3 4,5 85 320 394 x 460 530 700

EKY/B 50 50 3 4,5 100 350 394 x 460 530 840

EKY/B 60 60 3 4,5 115 390 394 x 440 510 970

 A B D

priemer
dymovodu

mm
vstup /
výstup

napúšťací
otvor

vývod na
expanzku

EKY/B 20 530 1135 590 158 R 2" R 1/2" R 3/4"

EKY/B 30 530 1135 730 158 R 2" R 1/2" R 3/4"

EKY/B 40 530 1285 790 158 R 2" R 1/2" R 3/4"

EKY/B 50 530 1285 930 158 R 2" R 1/2" R 3/4"

EKY/B 60 530 1285 1060 158 R 2" R 1/2" R 3/4"

Vyhradzujeme si právo na zmenu rozmerov a vzhľadu.

EKY/B kotle sú navrhnuté na spaľovanie rôznych typov pevného paliva a to dreva a hnedého
uhlia. Ako vieme pri spaľovaní týchto palív vzniká pri nízkych teplotách kondenzát. Z tohto
dôvodu je minimálna prevádzková teplota kotla 45°C, kde už nedochádza ku kondenzácii pár.
Pri nižšej teplote nastáva spomínaná kondenzácia a korodovanie kotla. 

EKY B  je zváraný oceľový kotol, konštrukčne má tri knihy na lepšie odovzdanie tepla do
systému.  Je  určený  na  vykurovanie.  Ohrev TUV je  možné  cez  externý  zásobník  TUV.  Je
certifikovaná v emisnej triede 3.
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Kotol musí byť inštalovaný minimálne  20 cm od stien kotolne. Kotol je možné napojiť iba na komín, ktorý spĺňa
všetky predpisy a má ťah  0,15 až 0,25 mbarov.  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. 

Systém musí byť navrhnutý tak, aby rozdiel teploty medzi výstupnou a spätnou vodou nebol väčší ako 20°C.
Musí sa na to použiť zmiešavací ventil alebo najvhodnejšie je použiť Ladomat. Teplota spiatočky nesmie byť
menšia ako 45 °C.

Systém musí mať vždy dostatok vody aby neprišlo k prehriatu kotla. Každý malý 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.  Kotol  je  vhodný  na  systém  s  otvorenou  a  zatvorenou
expanznou nádobou. Pripojenie kotla na expanzku musí byť čo najkratšie. 

Pre prípad prehriatia kotla musí byť inštalovaný  by-pass. Musí byť použitý poistný ventil na 3 bary. Keďže kotle
majú vysokú hmotnosť, je nutné presvedčiť sa, že podlaha túto váhu unesie. 

Kotol sa môže umiestniť iba do miestnosti projektantom na to určenej. Miestnosť musí byť dostatočne veľká na
montáž,  údržbu  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 cm a druhý nad podlahou max. 50
cm o rozmere  min. 30 x 30 cm. Palivo odporúčame držať v inej miestnosti, alebo min. 80 cm od kotla.

Dymovod musí mať minimálny priemer 160 mm.

Body pod týmto symbolom sa musia bezpodmienečne dodržať. Pri 
nedodržaní produkt stráca záruku.

Veľkosť expanznej nádoby

Výkon kotla Výkon kotla

Veľkosť
expanzky pre

liatinové
radiatory

Veľkosť
expanzky pri
panelových

radiátoroch d

(kW) (Kcal/h) L L

20 17.000 45 26
30 25.800 65 42
40 34.400 87 58
50 43.000 108 72
60 51.600 129.6 86.4

3



4



Návrh veľkosti expanznej nádoby

Expanzná nádrž ochráni systém od prehriatia tak, že povolí rozpínanie vody a nedovolí nárast
tlaku.
Veľkosť expanznej nádoby sa vypočíta podľa množstva vody v systéme podľa nasledovného
vzorca, kde Vg je objem expanznej nádoby a Vs je objem vody v systéme.

Vg= 8.Vs / 100 (in liters)

Dopojenie komína

- Kotol je možné pripojiť iba do samostatného komína s predpísaným
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  alebo 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.

Nasledovné obrázky zobrazujú minimálne prevýšenie hrany komína nad úroveň strechy, aby sa minimalizoval 
efekt zrážania dymu späť do dymovodu.
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Prevádzkové predpisy

1. Pri zakurovaní otvorte úplne komínovú klapku.
2. Uistite sa, že je systém plný vody a  bez únikov.
3. Systém musí byť naplnený tak, aby bola plná aj otvorená expanzná nádoba.
4. Zaznamenajte si tlak na manometry, tento údaj sa nesmie počas prevádzky príliš meniť.
5. Pri zapaľovaní umiestnite palivo na spodok kotla, po zapálení zatvorte obe dvierka. Prívod
vzduchu zabezpečíte cez otvor na vrchných dvierkach. 
6. Treba si uvedomiť, že účinnosť a výkon kotla je závislý od kvality použitého paliva.
7. Nepoužívajte čierne uhlie, môže poškodiť spodný liatinový rošt. 
8. Nikdy nepoužívajte kotol bez vody v systéme. 
9. Ak  je  kotol  v  prevádzke,  niektoré  časti  majú  vysokú  povrchovú  teplotu,  ktorá  môže  

spôsobiť popáleniny. Používajte ochranné pomôcky.
10. Nikdy nečistite dymovod počas prevádzky.
11. Periodické čistenie kotla zvyšuje jeho efektivitu a správne fungovanie. 
12.V prípade abnormálneho správania kotla volajte servisného technika. 
13.Termoregulačný ventil sa nastavuje nasledovne:

Zohrejte kotol na  60°C. Na termoregulačnom ventile nastavte hodnotu 60 °C a 
dĺžku retiazky nastavte tak, aby dvierka boli pootvorené na 2 mm.

14.Ak sa správne nastaví, teplota kotla sa dá regulovať týmto termoregulačným ventilom. 

Prosíme dodržať aj tieto nasledovné zásady

- Kotol používajte a inštalujte iba na základe tohto návodu.

- Kotol sa používa pre systém s otvorenou a zatvorenou expanznou nádržou. V prípade uzatvoreného
tlakového systému musí byť ku kotlu inštalovaný externý bezpečnostný dochladzovací systém. 

-  Spoločnosť  neručí  za  výrobok,  ak  sa  používa  v  rozpore  s  týmto  návod.  Taktiež  neručí,  ak  je
nesprávne určený výkon kotla pre danú veľkosť systému. Taktiež neručí za poškodenie kotla, ak sa
použije iné palivo ako je povolené. Povolené je iba drevo a hnedé uhlie. 

- Je prísny zákaz spaľovať umelohmotné, výbušné a žieravé materiály a tekutiny.

- Dymovod musí byť z oceľového hrubostenného materiálu. 

Regulátor ťahu:

Regulátor  ťahu namontujte  na vrch kotla.  Ako tesnenie použite  výlučne
teflonovú  niť!!!  Namontujte  páčku  priloženú  v  balení.  Upevnite  jeden
koniec retiazky na koniec páčky a druhý koniec upevnite  na ventilačný
otvor na spodných roštových dvierkach. 

Kalibrácia regulátora:

Manuálne otvorte ventilačný otvor a zakúrte v kotly. Nastavte na
regulátore teplotu 60 stupňov. Počkajte kým sa voda v kotly zohreje
na 60 stupňov. V tomto momente nastavte dĺžku retiazky tak, aby
ostal otvor malý 1-2 mm.
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Aby sa v kotly netvoril vodný kameň, je potrebné príliš tvrdú vodu chemicky upraviť. Voda
musí mať hodnotu nad  FS 25 čo je medzinárodná jednotka na určovanie tvrdosti vody. 

- Majte na zreteli, že príliš tvrdá voda spôsobuje kalcifikáciu vody na stenách systému. 
- Problémy a škody vzniknuté z titulu príliš tvrdej vody sú zo záruky vylúčené.
- V systéme môže byť použitá iba čistá pitná voda. Ak sa použije iná ( artézska, odpadová, dažďová atď.) kotol
stráca záruku.
- Aby sa dosiahlo optimálne horenie a čo najvyššia účinnosť, je potrebné kotol pravidelne čistiť od popola a tak
isto je potrebné pravidelné čistenie rúr dymovodu.
- Na čistenie ohniska použite pribalený kutáč. Je potrebné pravidelne čistiť aj prieduchy pribalenou kefkou. V
prípade zanesenia týchto prieduchov kotol nebude pracovať správne.
- Pri každom nakladaní paliva kontrolujte tlak vody v systéme.
- Kotol musí byť prevádzkovaný podľa tohto návodu na použitie.
- Kotol sa musí prevádzkovať tak, aby neprišlo k jeho prehrievaniu.
- Je potrebné pravidelné čistenie komína aj počas kúrenárskej sezóny.
- Pri vysokej prevádzke je potrebné robiť čistenie kotla aj niekoľkokrát denne.
- Kotol je zakázané čistiť ak v prevádzke hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- V prípade nejasností alebo problémov volajte svojho predajcu.

Inštalácia kúrenia pri viacpodlažnej budove.
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Ďalší spôsob zapojenia
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ZÁRUČNÝ LIST
EKY/B

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

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 zaslaná 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 odseku „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
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Hlásenie záručnej opravy výrobku EKY/B

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

Miesto inštalácie

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

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                                          
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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. ÁNO 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
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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. ÁNO NIE 

Odkúrenie

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

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

.................................................................................... ....................................................................................
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	eky/b 20 - 60
	oceľový kotol na TUHÉ PALIVO
	
	NÁVOD NA MONTÁŽ A použitie KOTLA ( 20 kW - 60 kW )
	Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho výrobku!

