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1 Vážený zákazník 

 

 Ďakujeme za kúpu peletového kotla BIOPACK – CORTINA S, ďalej len Cortina S. 

 Tento manuál má za úlohu pomôcť pri inštalácii a pri bezpečnej prevádzke 
zariadenia. 

 Prosíme o pozorné preštudovanie tohto návodu a prosíme o zvýšenú pozornosť 
pri bezpečnostných varovaniach. Odložte si všetky dokumentácie o kotly a 
inštalácii.  

 Nedotýkajte sa zakázaných častí zariadenia.  

 Inštaláciu a prvé spustenie môže previesť iba oprávnená osoba. Oprávnenou 
osobou je živnostník alebo firma disponujúca povolením na montáž kúrenýrskych 
systémov a zariadení.  

 Kontaktujte svojho predajcu, ak Vám niečo nie je jasné. 

 Na dosiahnutie výrobcom uvedených nízkych emisií je nutné použiť pelety 
špecifikované výrobcom.  Iba vtedy sa dosiahne predpísaná účinnosť, nízke 
emisie. Predídete tým problémom so spaľovaním a stratou záruky na zariadenie.  

 Vykonávajte údržbu a čistenie v doporučených intervaloch. Detaily nájdete v 
tomto návode na obsluhu.  Dodržanie týchto intervalov zaistí správne 
fungovanie, správnu účinnosť a emisie.   

• Váš peletový kotol automaticky reguluje výkon od  30 do 100%  celkového 

výkonu.  V prípade ak Váš systém vyžaduje vyšší výkon ako kotol dokáže dodať 

doporučujeme montáž akumulačnej nádrže.  Akumulačná nádrž znamená rezervu 

vo výkone a úsporu energie.  Prináša vysokú účinnosť a nízke emisie.  
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Prehlásenie o zhode (EC) 

 

 

My, “BOYSIS MAKINE TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S.”, sídlom Şerifali Mahallesi 

Hüsrev Sokak No.2 Erişkenler Plaza Kat 3 34775 Ümraniye/İstanbul/Turkey (TR) tu 

prehlasujeme, že  

Produkt : Kotol na pelety na ohrev kúrenárskej vody 

Model  : CT 12S / 18S / 24S / 32S / 40S 

Ktorých sa to týka, sú v súlade s nasledujúcimi normami a predpismi; 

EN 303/5 z 2012: Kottly na tuhé palivá, s manuálnym a automatickým nakladaním, o 
nominálnom výkone do 500 kW – Terminológia, požiadavky, testovanie a 
označovanie 

NARIADENIE 2015/1189/EC z roku 2015; implementing Directive 2009/125/EC of 
the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements 
for solid fuel boilers 

NARIADENIE 2006/95/EC of 2006; on the harmonisation of the laws of Member 
States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits 

NARIADENIE 2004/108/EC of 2004; on the approximation of the laws of the 
Member States relating to electromagnetic compatibility  

Toto prehlásenie nie je platné, ak sa zariadenie upravuje bez povolenia výrobcu. 

 

Podpísané 3.4.2017  

 

BOYSIS A.S. 
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2 PREDSTAVENIE KOTLA A DODáVKA KOTLA 
 

Biopack je oceľový zváraný kotol navrhnutý na automatické spaľovanie drevených peliet pre 

kúrenárske systémy. Nedá sa použiť na priame ohrievanie TUV, na toto sa musí použiť akumulačná 

nádrž s výmenníkom. 

Hlavné výhody a funkcie kotla Biopack: 

 Veľmi kompaktný a úsporný dizajn šetrí priestor  

 Integrovaný zásobník paliva 

 Namontované výstupy pre bojler- ohrev TUV. 

 Vysoká účinnosť a veľmi nízke emisie 

 Automatické zapaľovanie drevených peliet 

 Automatické plnenie 

 Horák a podávač  z nerezovej ocele 

 PID regulator zabezpečuje stabilný požadovaný výkon 

 Modulácia otáčok ventilator spalín kontrolovaný a ovládaný riadiacou jednotkou 

 Jednoduchý a zrozumiteľný ovládaci panel 

 Jednoduché čistenie horáka 

 Manuálna aktivácia čistenia dymovodu 

 Monitoring paliva cez okienko 

 Spalinový termostat 

 Možnosť dopojiť izbový termostat 

 Protipožiarna ochrana  

 Expanzka 

 

Kotol je dodávaný kompletne poskladaný na drevenej palete a obalený kartónom. Príslušenstvo na 

čistenie nájdete v popolníku kotla.  
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Hlavné časti kotla: 

1 Dvierka na nakladanie paliva  6 Okno na kontrolu plameňa 

2 Kontrolný panel  7 Čistiaci otvor pre horák  

3 Páčka na čistenie dymovodu 8 Popolník 

4 Okno na kontrolu paliva 9 Servisná krytka elektroniky 

5 Čistiace dvierka   
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3 Bezpečnostné predpisy 
 
3.1 Základné bezpečnostné predpisy 
 
• Nikdy nevystavujte svoje telo nebezpečenstvu, vždy chráňte svoje telo. 
• Nepúšťajte deti do kotolne a k palivu. 
• Dodržujte všetky uvedené predpisy, servisné intervali a čistenie. 
• Celý systém môže byť spustený do prevádzky iba autorizovanou osobou.  
• Nikdy neprevádzajte zmeny na kotly. 
• Nikdy neodstraňujte bezpečnostné prvky z kotla. 
 
3.2 Upozornenia 
 

Nebezpečenstvo 
Nebezpečenstvo otravy 

 Uistite sa, že kotol má dostatok vzduchu na prevádzku. 

 Otvory na kotly pre vstup vzduchu nesmú byť nikdy uzavreté. 

 Ventilačný systém, centrálne odsávanie, čistiaci systém budovy, extrakčné 
ventilátory, klimatizačný systém, odsávače, sušiče či iné zariadenia nesmú 
vytvárať v kotolni podtlak.  

 Kotol musí byť spojený s komínom bez netesností a s použitím správneho 
potrubia.  

 Čistenie komína a dymovodu musí byť v pravidelných intervaloch.  

 Kotolňa a sklad paliva musí byť správne vetraný.  

 

Nebezpečenstvo 
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 

 Pred každým zásahom a prácou s kotlom, kotol vypnite z elektrickej siete. 

 Kotol musí byť správne uzemnený! 

 Electrická inštalácia kotla musí byť v súlade s právnymi predpismi a regulami.  

 

Nebezpečenstvo 
Nebezpečenstvo výbuchu 

• Nikdy nespaľujte benzín, naftu, oleje alebo iné horlavé látky v kotly.  
• Nikdy nepoužívajte chemikálie a zápalné látky na spustenie kotla. 
• Vypnite kúrenársky systém ak plníte sklad peliet peletami.  
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Nebezpečenstvo 
Nebezpečenstvo požiaru 

• Neskladujte horľavé látky v blízkosti kotla. 
• Nesušte prádlo v kotolni. 
• Majte vždy dvierka na kotly zavreté. 
• Skladujte pelety v inej miestnosti, ak sa nedá dodržujte minnimálnu 

vzdialenosť  80 cm od kotla. 

 

Výstraha 
Nebezpečenstvo popálenia 

• Nedotýkajte sa hrdla dymovodu a samotného dymovadu. 
• Nestrkajte ruky do popolníka. 
• Neodstaňujte servisnú krytku, komponenty sú pod elektrickým prúdom. 
• Nečistite kotol pokial nie je vychladnutý. 

 

Upozornenie 
Nebezpečenstvo úrazu porezaním 

• Používajte ochranné rukavice pri práci s kotlom. 

 

Poznámka 
Poškodenie majetku 

• Na kúrenie v peletovom kotly používajte iba pelety, ktoré zodpovedajú 
špecifikácii v tomto návode 

• Nepoužívajte zariadenie, pokial došlo k zatečeniu jeho častí vodou. 
• Ak príde k zatečeniu vodou, privolajte odborníka aby kotol skontroloval a 

vymenil poškodené časti.  

 
 
3.3 Čo robiť  v stave núdze 
 
Čo robiť v prípade požiaru 
• Vypnite kotol 
• Zavolajte požiarnikov 
• Použite povolený hasiaci prípravok 
 
Č urobiť ak zacítite alebo spozorujete dym 
• Vypnite kotol 
• Zatvorte dvere vedúce k obytným častiam domu 
• Vyvetrajte kotolňu 
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4 TECHNICKÉ ÚDAJE 
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Model BP 18 ES BP 24 ES BP 32 ES BP 40 ES 

Špecifikácia paliva Drevené pelety veľkosti 6 mm 

Pelety musia spĺňať parametre podľa  EN 14961 

Trieda účinnosti kotla Trieda  5 podľa  EN 303/5 

Pracovný režim Ventilátor spalín pracujúci na princípe odsávania spalín 
na dymovode 

Maximálny výkon kW 20 26 34 45 

Minimálny výkon kW 5,7 7,8 10,2 13,5 

Účinnosť pri max výkone % 88,8 90 90,1 90 

Účinnosť pri min výkone % 88,9 89,2 88,4 89,5 

Teplota spalín pri max výkone oC 119 125 124 113 

Teplota spalín pri minimálnom 
výkone 

oC 73 80 90 79 

Netto váha kotla kg 165 185 225 250 

Objem vody lt 40 45 70 76 

Kapacita kontajnera na palivo kg 45 55 85 95 

lt 80 100 155 180 

Otvor na plnenie paliva mmXmm 436x258 436x258 486x328 536x328 

Minimálna doba horenia h 12 

Minimálna teplota spiatočky oC 50 C pri nekondenzačných podmienkach 

CO emisie   EN 303/5 trieda 5 

Max objem spalín Qmax g/s 16 21 25 30 

Min objem spalín  Qmin g/s 7 9 10 12 

Požadovaný ťah komína Pa 10 - 12 12 – 15 

Pracovná teplota oC 45– 80 

Max pracovná teplota oC 80 

Max pracovný tlak bar 3 

Hodnota  pri  10K mbar 25,1 28,3 36,2 43,5 

Hodnota  pri  20K mbar 8,3 8,4 12,1 14,8 

Dopojenie kotla DD  DG 1 “ vonkajší 

Plniaci ventil R ½ “ vonkajší 

Dizajn horáka  Nerezová oceľ 

Vonkajšie rozmery   

Výška kotla                                   H mm 1365 1490 1620 1670 

Šírka kotla                                    W mm 730 850 900 

Výška dopojenia komína           H1   mm 1235 1360 1490 1540 

Výška výstupu kotla                   H2 mm 1085 1210 1340 1390 

Výška spiatočky kotla                 H3 mm 325 360 

Hľbka kotla                                    L mm 520 570 620 

Priemer dymovodu                      D mm 127 

Elektrické napájanie  230V / 50Hz 5A 

Príkon  (ventilátor+ motor 
plnenia paliva) 

W 75 75 75 71 

Príkon (zapaľovanie) W 165 165 165 165 

Hlučnosť   (v pracovnom mode) dB 45-55 
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5 INŠTALÁCIA 

 
5.1   Zaobchádzanie s výrobkom 
 
Biopack je ťažký kotol, kvôli tomu je potrebná opatrnosť pri jeho premiestňovaní a inštalácii. Každý 
kotol má udanú váhu v technickej tabuľke. Aby sa predišlo k poškodeniu kotla pri transporte, 
manipulácia musí byť zabezpečená vysokozdvižným vozíkom a paletovým vozíkom. Používajte 
originálnu paletu dodanú výrobcom.  
 

UPOZORNENIE 
Nebezpečenstvo poškodenia 

• Nepoužívajte žiadne ostré predmety na odstránenie obalu z kotla. Môžete 
poškodiť plášť kotla.  

 
 
5.2 Výber miestnosti pre kotol 
 
Biopack musí byť inštalovaný v prázdnej miestnosti, určenej pre tento účel.  Miestnosť musí byť 
dostatočne priestranná na inštaláciu a príslušenstvo. Musí ostať dostatok miesta z boku, aby sa 
dalo dostať k elektrickým častiam kotla pri servisnom zásahu.   
 
Musí byť tabezpečený stály prísun vzduchu pre spalovanie, komín musí byť navrhnutý tak, aby mal 
požadovaný priemer a ťah podľa pokynov v tomto návode.  Kotol sa nesmie inštalovať na 
otvorenom priestranstve alebo n balkóne, v miestnosti kde sa nachádzajú ľudia ako kuchyňa, 
obývačka, kúpeľňa alebo spálňa.  Ďalej sa nesmie inštalovať do miestností kde sú výbušné a 
horľavé materiály.  
 
Miestnosť musí mať otvory na prísun vzduchu. Jeden otvor musí byť maximálne  40 cm pod 
stropom a druhý maximálne  50 cm nad podlahou. Tieto otvory musia byť vždy otvorené. Vrchný 
otvor musí mať rozmery 40x40 cm a spodný 30x30 cm.  
 
Všetky prípojky ku kotlu musia byť urobené autorizovanou osobou a v súlade so všetkými 
predpismi.  
 
Pelety sa musia skladovať v minimálnej vzdialenosti 800 mm od kotla.  Doporučujeme ich 
skladovať v inej miestnosti . 
Biopack kotol musí byť inštalovaný na ohňuvzdornom podstavci. Minimálne rozmery podstavca by 
mali byť: 
 
 

Model BP 18 / 24 BP 32 / 40 

Výška podstavca (mm) 50 

Šírka (mm) 800 900 

Dĺžka (mm) 600 650 
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5.3 Vzdialenosti od kotla 
 
Vzdialenosti udané na obrázku sú minimálne vzdialenosti, ktoré treba dodržať. Je to dôležité aby 
sa zbezpečil priestor pre plnenie kotla, údržbu a servis.  

 
5.4 Obehové čerpadlo 
 

Doporučujeme nútený obeh systému za pomoci obehového čerpadla.  Čerpadlo musí byť správne 
orientované.  
 
Kotol zapína a vypína obehové čerpadlo automaticky podľa softwérového programu kotla. Kvôli 
tomuto musí byť čerpadlo pripojené ku kontrolnému panelu kotla. Pripojenie obehového čerpadla 
na zadnej strane kotla.   
 
5.5 Pravidlá pre hydraulický obeh 
 
Biopack kotol môže byť inštalovaný na tlakový systém s uzavretou expanznou nádobou podľa 
nasledovnej schémy zapojenia. Nemusí sa použiť akumulačná nádrž ale pokial si systém vyžaduje 
aj akumulačnú nádrž, doporučujeme nasledovné schémy zapojenia: 
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Systém bez akumulačnej nádrže: 

 
 
Systém s akumulačnou nádržou 
 

 
1 Primárne obehové čerpadlo 6 Bezpečnostný ventil 11 Kúr. obehové čerpadlo 

2 Guľový ventil (otvorený) 7 Manometer 12 Akumulačná nádrž 

3 Guľový ventil (uzavretý) 8 Radiator 13 Biopack kotol 

4 Spätná klapka 9 Expanzná nádrž S1 Snímač  kotla 

5 Filter 10 Odvzdušňovací ventil S2 Snímač v akumulačke 
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Doporučujeme použiť akumulačnú nádrž o objeme 25 až 50 litrov na každý kW výkonu kotla.   
Pre správny výber veľkosti expanznej nádoby doporučujeme dodržať kalkuláciu danú výrobcom a 
to nasledovne:  
12 litrová pre  BP 18 
18 litrová pre BP 24 
24 litrová pre BP 32 
30 litrová pre  BP 40 
 

Upozornenie 
Bezpečnosť systému 

• Inštalujte  ½” bezpečnostný ventil pre max tlak 3 barov. 
• Inštalujte manometer na sledovanie tlaku v systéme. Ak je systém 

vychladnutý, postačuje tlak 1 – 1,5 baru. 

 

Výstraha 
Riziko korózie kotla a systému 

• Váš kotol je dostatočne odolný voči korózii, ale aj tak všetky súčasti by mali 
mať kyslíkovú barieru.  Kyslík v systéme spôsobuje hrdzavenie a tým 
poškodenie častí systému.   

• Pri prvom napustení systému, musí byť okruh riadne odvzdušnený. V 
podstate kyslík obsiahnutý v čestvo napustenom systéme nie je problém, 
problém je ak sa stále dodáva do systému. Všetky netesnosti sú vstupom 
kyslíka do systému. Aj kvôli tomuto treba stále udržiavať tlak v systéme a 
sledovať jeho hodnoty.  

 

Upozornenie 
Pri novej inštalácii 

• Systém musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizoval vstup kyslíka do 
systému. Uistite sa, že systém je urobený z materiálov s kyslíkovou bariérou.  
Systém musí byť zabezpečený filtrom  s kovovým sítkom 50 mikrónov na 
prevenciu usadenín v systéme.  V systéme sa musí vždy držať predpísaný 
minimálny tlak.  

 

Upozornenie 
Pri inštalácii an staré rozvody 

• V starých systémoch sa na vnútorných stenách systému tvorí čierny 
magnetit. Tento čierny poťah chráni systém pred koróziou. Ak sa nainštaluje 
nový kotol, jeho nové kovové časti sa stanú galvanizačnou anódou, 
jednoducho povedané budú vystavené veľkému tlaku korózie.  Aby sa 
tomuto procesu zabránilo,  je nevyhnutné dodržať nasledovné kroky: 

•  Ak je starý systém s otvorenou expanzkou, treba ju prerobiť na systém s 
uzavretou expanzkou.  

• Starý systém musí byť dokonale prepláchnutý. 
• Bankový odvzdušňovák musí byť inštalovaný v najvyššom bode systému.  
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5.6 Dopojenie do komína 
 
 

Biopack  kotol musí byť napojený do samostatného 
komína, ktorý má minimálny prepísaný ťah.  Potrubie 
z kotla – dymovod do komína musí byť izolované 
sklenenými vláknami. Dymovod musí byť zhotovený z 
ocele, ktorá znesie teploty okolo  400oC.  Všetky spoje 
musia byť správne pretesnené aby sa zabezpečilo 
správne spaľovanie a účinnosť kotla. Potrubie z kotla 
do komína by mal byť čo najkratšie. Vyvarujte sa 
horizontálnemu vedeniu potrubia lebo znižuje ťah 
komína.  
 
V najnižšom bode komína je potrebné inštalovať 
čistiace dvierka.  Musia byť oceľové a riadne 
pretesnené. Dĺžka dymovodu by mala byť max  ¼ z 
výšky komína.  Priemer dymovodu a komína nesmie 
byť meší ako priemer výstupu z kotla.  Konkrétne 
rozmery a parametre jednotlivých častí komína a 
dymovodu popisuje priložený obrázok a diagram.  
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5.7 Elektrická inštalácia 
 
Kotol je napájaný 230 V.  Ak je napätie iné, musí sa použiť regulator napätia.  
 

Výstraha 
Elektroinštalácia musí byť urobená autorizovanou osobou na základe platných 
predpisov. Iba kvalifikovaná osoba môže otvárať kontrolný panel  kotla.  Všetky 
neodborné zásahy do kontrolného panelu majú za následok straty záruky.  

 
 
Zapojenie do elektrickej siete 

Controlný panel môže byť zapojený do stenovej zástrčky iba ak má vlastný 

istič.  Zástrčka by mala byť max  50 cm ďaleko od kotla.  Použite sieťový 

kábel priložený ku kotlu.  

Upozornenie 
Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť okamžite vymenený za nový. 

Pripojenie obehového čerpadla 

Na pripojenie obehového čerpadla použite koncovku priloženú ku kotlu. 
Nepoužívajte iné koncovky, môžete poškodiť zariadenie.  Dávajte pozor na 
správne zapojenie koncov káblov  "L1" a "N". Doporučujeme kábel H05VV-
F3G 0.50 mm2. 
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Schéma zapojenia kontrol panelu kotla 

 

 
 

 

Preklad pojmov na schéme:  encoder- kódovač, boiler probe- sonda v kotly, buffer probe- sonda v 

akumulačnej nádrži, exhausting probe- sonda na odsávaní, line- napájanie, fan- ventilator, pump- 

čerpadlo, igniter resistance-odpor zapaľovania, auger- šnek, HV1 safety thermostat- bezpečnostný 

thermostat, HV2 pellet TH- bezpečnostný peletový thermostat, room therm- izbový thermostat,   

Výstraha 
• Predtým ako začnete pracovať s elektrickými zariadeniami v kotly,  je nutné 

kotol odpojiť z elektrickej siete 
• Senzory a káblovania sú vedené vo vnútri kotla, preto ich nie je možné 

montovať bez odstránenia krytov na obale kotla. 
• Každý kábel musí byť pripojený ku kontrolnému panelu a časti ktorú 

ovláda 
• Niektoré káble sú pod vysokým napätím!!! 
• Nezamieňajte konektory s vysokým a nízkym napätím medzi sebou!!! 
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6 PALIVO 
 
Drevené pelety sú robené z odpadu pri spracovaní prírodného dreva (piliny, iný drevený odpad). 
Sú formované do malých kúskov pod tlakom. Majú veľmi malú vlhkosť a vysokú energetickú 
hodnotu.  
 
6.1 Kvalita peliet 
 
Povoľujeme používať pelety certifikované podľa normy EN Plus-A1 stupňa. Ak kvalita nespĺňa túto 
normu, musia spĺňať aspoň tieto nasledovné parametre: 

Parameter 

Štandard 

 

jednotka 
 

ENplus-A1 

špecifikácia 

CEN/TS 

14961-2 

stupeň A1 

stará 

ÖNORM 

M1735 

DIN+ 

(DIN 

51731) 

Vlhkosť (M) ≤10.0 ≤10.0 ≤12.0 ≤12.0 w-% 

Popol, 550°C (A)  ≤0.7   w-% 

Popol, 815°C ≤0.7  ≤0.5 ≤0.5 w-% 

Hustota (DU) ≥97.5 ≥97.5  ≥97.7 w-% 

Trvanlivosť (F)
2
 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 w-% 

Prísady ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 w-% 

Výhrevnosť (Q) ≥4.6 & ≤5.3 ≥4.6 ≥5.0 ≥5.0 kWh/kg 

Výhrevnosť (Q) ≥16.5 & ≤19.0 ≥16.5 ≥18.0 ≥18.0 MJ/kg 

Hustota zŕn (BD) ≥600 ≥600   kg/m
3
 

 
6.2 Veľkosť peliet 
 
Pre  Biopack kotol sú vhodné: 
 
Priemer 6 mm; maximálna dĺžka  40 mm. 
 
6.2 Skladovanie peliet 
 
1. Pelety musia byť skladované na suchom mieste počas celého roka. 
2. Musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa skladovania peliet.  
 

Výstraha 
Nebezpečenstvo škody na majetku 

• Použitie iných peliet ako sa uvádza v bode 6.1 a 6.2  v kotly Biopack, môže 
spôsobiť zablokovanie podávača peliet,  môže spôsobiť poškodenie 
ventilátora a upchatie dymovodu. Použitím iných peliet akosa uvádza v bode 
6.1. a 6.2 kotol stráca záruku.   

http://www.forever-fuels.com/content/what-specifications-are-your-wood-pellets-guaranteed#finesnote
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7  PREVÁDZKA 

 
 

 

Kontrolný panel: použitie a funkcie 

Led kontrolky 

P1

P2

P3

P4START

STOP
SET

TA

OFF

ESC

D1 D2

D3D4

L1 L3 L4

L5 L6 L7 L8  

Led Svieti Bliká 

L1 Stabilizačná fáza Fáza zapalovania 

L3 Vypnutý kotol a  horák Fáza ukončovania horenia 

L4 Pracovná fáza Modulácia/fáza pohotovosti 

L5 Zapnutý šnek - 

L6 Zapnuté  zapalovaniae - 

L7 - Externý thermostat 

L8 Obehové čerpadlo - 

Displej 

Displej Svieti Bliká 

D1 Zapnuté spaľovanie  

D2  Termostat kotla Zmena výkonu kotla 

D3 Teplota kotla Zmena termostatu kotla 

D4 

I indikuje podávania 
peliet 1 

II indikuje podávanie 
peliet  2 

- 

Tlačidlá 

Tlačidlo Stlačenie [klik] Dlhé stlačenie  

P1 Zobrazenie iných dát / Esc- reset Výber peliet 

P2 Vstup do hlavného menu Zapnutie/vypnutie horáka 

P3 
Nastavenie Termostatu/ Zvýšenie hodnôt / 

Scroll Menu 
Korekcia podávania peliet 

P4 
Nastavenie horenia/zníženie hodnôt/ Scroll 

Menu 
Manuálne podávanie peliet 

Hlásenie chýb 

Bezpečnostný termostat kotla HV1:  stale signalizuje    
 hlási chybu    

Bezpečnostný thermostat peliet  HV2:   stale signalizuje    
 hlási hlási chybu   

Ukončenie horenia z dôvodu chýbajúceho ohňa     
 hlási chybu   

Ukončenie horenia z dôvodu vysokej teploty vody v systéme                       
               Hlási chybu   

Ukončenie horenia z dôvodu vysokej teplote spalín     
 hlási chybu   

Chyba kódovača: kódovač nemá signál                                      
 hlási chybu   

Chyba kódovača: chyba ventilator horenian  
                 Hlási chybu   

Chyba zapalovania         
 hlási chybu    

Chýba palivo          
 hlási chybu   

Anomálie snímačov a sond počas stabilizačnej fázy, procesu kontroly  
Pre resetovanie chýb dlho zatlačte gombík  P2 
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Užívateľské menu - nastavenia 

Výber paliva a spôsob horenia 

 

Dlhým stlačením gombíka  P1 viete zmeniť spôsob 

Displej  D4 Vám zobrazí vybraný spôsob (I=Recipe 1; II= Recipe 2) 

Zapalovanie/Ukončenie horenia 

 

Zapalovanie a ukončenie horenia aktivujete dlhým stlačením gombíku P2 
Zapalovanie je signalizované prvým blinutím, potom stale svieti led L1 
Pracovný process je signalizovaný stálym svietením  led  L4 
Modulácia a fáza pohotovosti je signalizovaná blikaním led  L4 
Fáza ukončovania horenia je signalizovaná blikaním led L3 
Vypnutie kotla signalizuje stálym svietením  led L3 

Nastavenie výkonu horenia 

 

Zatlačte gombík P4:  na dispeji začne blikať  D1  
Klikaním na tlačidlo P4 zvyšujete a na  P3  znižujete výkon podľa potreby 
Počet krokov je.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – A (A= Automatická regulácia) 
Po piatich sekundách sa údaj uloži a displej sa znormalizuje 

Nastavenie pracovného termostatu 

 

Zatlačte gombík P3:  na dispeji začne blikať D2 
Klikaním na tlačidlo P4 zvyšujete a na  P3  znižujete hodnotu termostatu podľa potreby 
Po piatich sekundách sa údaj uloži a displej sa znormalizuje  

Manuálne podávanie peliet 

 

Dlhým stlačením gombíku P4 aktivujete podávací šnek, ktorý začne pracovať a podávať 
palivo do horáka kotla.  Na spodnom displeji sa zobrazí nápis  LOAd a na vrchnom displeji sa 
zobrazí uplynutý čas.  Zatlačením akéhokoľvek gombíka process ukončíte.  Podávanie paliva 
sa automaticky zastaví po 300 sekundách. 

Korekcia podávania peliet 

 

Dlhým stlačním gombíku P3 aktivujete korekciu 
Na spodnom displeji sa zobrazí nápis  PELL, na vrchnom displeji sa zobrazí blikajúca hodnota 
Pomocou tlačidiel  P3 / P4 viete blikajúcu hodnotu upraviť 
Rozsah podávania je – 7 ÷ 7. Továrensky je nastavená hodnota  ‘0’ 
Po piatich sekundách sa údaj uloži a displej sa znormalizuje 

Displej 

 

Prepínaním tlačidla P1 prepnete 
tP= teplota čidla v akumulač.  nádrži (ak je) 
UF= otáčky ventilator horenia [ot/Volt] 
tF= teplota spalín  [°C]  

bA3 
+ Produktový kód 

00.00 
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7.1 Výpadok elektrického prúdu 

V prípade výpadku elektrického prúdu si system uloží všetky dôležité hodnoty.  Ak sa prúd obnoví, 

system vyhodnotí uložené data. Ak je horák zapnutý do stavu  ON vo fáze zapaľovania, modulácie 

alebo v pohotovostnom režime systém prejde do fázy zapaľovania.  

V prípade ak je horák vypnutý, zapnite kotol normálnym postupom. 

7.2 Spustenie kotla 

Naloženie peliet 

Otvorte nakladacie dvierka na pelety a naplňte zásobník peletami. Nenakladajte iné palivo iba 

drevené plety špecifikované v tomto návode. Potom zatvorte nakladacie dvierka.  Sledujte hladinu 

paliva v zásobníku každý deň cez kontrolné okienko na pravej bočnej strane kotla.  

Pri prvom naložení môže ostať dopravný šnek prázdny. Použite funkciu manuálneho naloženia 

peliet podľa popisu v tabuľke na strane 18.  

Zapnite kotlol  

Uistite sa, že je kotol vypnutý (svieti  led L3).   

Zapnite kotol dlhým stlačením tlačidla  P2.  

Led status when the boiler is ON: 

1. Zapalovanie je signalizované bliknutím led L1, potom 

stane led L1 rozsvietené 

2. Fáza horenia je signalizovaná rosvietenou led  L4 

3. Fáza modulácie je signalizovaná blikajúcou led L4 

Ak sa nepodarí fáza zapalovania počas preddefinovaného času (time out) ovládač vypne kotol a na 

dispeji sa zobrazí chyba  “Err12” . 

 

Upozornenie 
• Pri prvých zakúreniach sa môže objaviť zápach po horiacej farbe, je to 

normálny jav.  
• Neotvárajte dvierka do spaľovacej komory počas procesu horenia.  
• Nikdy nenakladajte horák peletami ručne. Nadmerný objem peliet spôsobí, 

že process zapalovania neprebehne optimálne.   
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Vypnutie kotla 

Vypnutie kotla prevediete dlhým stlačením tlačidla  P2.  

Signalizovanie kontroliek pri vypnutom kotly je nasledovné: 

1. Ukončovanie horenia je signalizované blikaním led L3 

2. Uhasenie horenia je signalizované svietením led L3 

Ak sa kotol vypne, ventilátor bude pracovať, až kým sa teplota 
spalín nezníži na bezpečnú teplotu. Až potom sa ventilátor vypne.  
 

7.3 Operačné fázy kotla 

Fáza kontroly  
 
Tento supeň umožňuje čistenie kotla a horáka pred fázou zapalovanie  
- Spalinový ventilator na horáku je v zapnutý aby zabránil šíreniu dymu a prachu z kotla.   

- Všetky čidlá system sú kontrolované kvôli správnosti zapojenia.   
 
Fáza predhrievania 
 
Táto fáza zabezpečí korektnú teplotu zapalovacieho elementu pred tým, ako sa horák začne plniť 
peletami.   
 
Fáza plnenia paliva  
 
Preddefinovaná dávka peliet je pomocou šneky dopravená do horáka.   
 
Fáza zapaľovania  
 
Táto fáza spustí process zapaľovania.  
-Teplo zo zapaľovacieho elementu za pomoci ventilátora spôsobí zapálenie peliet. Ventilátor má 
relatívne nízke otáčky.   

- Akonáhle sa plameň stabilizuje, šnek začne dopravovať viac peliet do horáka.  

- Čidlo teploty spalín kontroluje teplotu spalín.   

- Koniec tejto fázy nastáva ak čidlo spalín zaregistruje preddefinovanú teplotu spalín. Potom 
process prejde do fázy stabilizácie.   
- Ak sa tento pokus o zapálenie nepodarí za niekoľko minút, spustí sa opakované zapaľovanie. Aka j 
toto opakované zapaľovanie nie je úspešné, zapne sa fáza hasenia ohňa a na displeji sa zobrazí 
hlásenie chyby  Er12 (Chyba zapaľovania).  
 
Fáza stabilizovania  
 
Táto fáza rozvíja oheň ešte pred tým, ako system povolí nábeh pracovného módu.   
- Šnekový podávač dodáva viacej paliva do horáka.   
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- Ventilátor horenia aj spalinový ventilator zvyšujú svoje otáčky na vyvinutie lepšieho procesu 
horenia.  

- Element zapalovania je stále v činnosti.   

- Na konci tohto procesu pokiaľ sa teplota spalín dostane na preddefinovanú hodnotu prejde 
process do nasledovnej pracovnej fázy.   

- Ak process opakovane nedosiahne preddefinovanú hodnotu spalín, aktivuje sa process hasenia a 
na displeji sa zobrazí hlásenie chyby Er12 (Chyba zapaľovania).  
 
 
 
 
Pracovná fáza  
 
Počas pracovnej fázy sa zvyšuje výkon ktla podľa nastavených parametrov výkonov 1 až 5.   
- Pri vstupe do tejto fázy kotol začne pracovať na výkone 1 a postupne začne pridávať na výkone až 
kým dosiahne úroveň 5.   

- Kotol bude pracovať na výkone 5 až kým nedosiahne teplotu vody  8°C pod nastavenú úroveň.  

- Rýchlosť šnekového podávača je modulovaný podľa výkonového stupňa.   

- Obehové čerpadlo je aktivované softwérom v momente keď teplota vody v kotly dosiahne 40°C. 
Čerpadlo sa vypne ak sa teplota vody v kotly dostane pod  38°C.  

- Ak sa teplota spalín zníži pod nadefinovanú hodnotu za určitý čas, tak sa na displeji objaví 
hlásenie chyby Er13 čo značí ukončenie horenia. Toto môže byť spôsobené prerušením dodávky 
peliet do horáka. Môže to byť spôsobené usadeným prachom v podávači alebo nízkou kvalitou 
peliet.   
 

Modulačná fáza 
 
V tejto faze je system nastavený tak, že začne znižovať výkon kotla o jeden stupeň v momente ak 
sa dosiahne teplota vody v kotly o 8°C nižšia ako nastavená teplota.   
 
Fáza pohotovosti / Hasenie ohňa /Vypnutie  
 
Systém prejde do fázy pohotovosti ak teplota v akumulačnej nádrži doiahne nastavenú teplotu, 
alebo teplota v kotly dosiahne nastavenú teplotu (podľa toho čo nastane skôr) a system prejde do 
fázy hasenia ohňa.   
- Šnekový podávač prestane dodávať pelety do horáka.   

- Ventilátor spalín sa prepne na maximálny výkon, až kým nezhasnú všetky horiace uhlíky v horáku 
a teplota spalín neklesne na bezpečnú teplotu.   

- Po zahasení ohňa system prejde do fázy čistenia kde začne proces čistenia horáka (ventilator 
horenia sa zapne na maximum a vyčistí od popola ohnisko horáka).  
 
Systém ostane vo fáze pohotovosi až kým neklesne teplota pod nadefinovanú hodnotu, potom sa 
reštartuje.   
Systém sa vypne aj v prípade, ak dostane signal z izbového termostatu, že je nakúrené.  Tiež sa 

system vypne manuálnym vypnutím na ovládacom panely.  Týmto system tiež prejde do fázy 
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pohotovosti tak, ako bolo popísané už predtým.  Pokial sa ukončí fáza hasenia ohňa, kotol ostane 

vypnutý až pokým nedostane signal na naštartovanie.  

7.4 Vypnutie kotla po ukončení sezóny 
 
Po ukončení sezóny doporučujeme vyčistiť zásobník peliet od peliet za pomoci 
vysávača.  
 
Je potrebné kotol odstaviť od elektrického prúdu vytiahnutím zo siete. Pre 
úplnú bezpečnosť odpojte napájací kábel aj od kotla a uskladnite ho na 
suchom mieste.  
 
 
 
Ak sa nerozsvieti display ani po opätovnom pokuse o zapnutie skontrolujte 
poistku umiestnenú na zadnej strane kotla. Nachádza san a zadnej strane kotla 
nad sietovým káblom. Použite šrobovák na otvorenie krytu napájania a 
vymeňte poistku za novú.  
 

Izbový termostat 
 
Izbový thermostat sa môže použiť na reguláciu výkonu kotla. V prípade zapojenia izbového 
termostatu ku kotlu, vyradíte reguláciu kotla internými teplotami a kotol začnete ovládať 
výlučne iba s týmto izbovým termostatom. 
Konfigurácia: 

Pripojte externý izbový thermostat na kontrolný panel kotla do zdierok  S5 a GND, pin 24 
a 25. 

 

 

 

Upozornenie 
 

Ak nepoužijete izbový thermostat nezabudnite premostiť zdierku 24 a 25.  
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8 ČISTENIE  
 

Upozornenie 
Periodické kontroly 

• Kontrolujte pravidelne stav zásobníka peliet, pokúste sa predísť 
úplnému vyprázdneniu.  

• Kontrolu robte cez okienko na pravej bočnej stene kotla a plňte ho ešte 
pred tým ako sa minie palivo.  

• Kontrolujte popolník a pravidelne ho čistite. 
• Kontrolujte dymovod, komín, spoje na dymovode aby neprišlo k úniku 

spalín. V prípade netesností treba spoje pretesniť.  
• Každý rok skontrolujte fukčnosť poistných ventilov.  
• Zakaždým kontrolujte tlak v systéme medzi 1 – 1,5 bar pri vychladenom 

kotly.   
• Kontrolujte kabeláž kotla a čerpadla.  
• Nikdy nečistite vnútro kotla, pokial nie je úplne vychladnutý.  

 

8.1 Čistenie dymovodu 

Upozornenie 
Pred čistením kotla ho nechajte aspoň dve hodiny vychladnúť. Vždy 
použite ochranné rukavice.  

 

Pohýbte s páčkou na čistenie dymovodu smerom hore a dole niekoľko krát denne, aby ste čistili 

vnútro kotla od sadzí.  
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8.2 Čistenie spaľovacej komory 

Odstráňte krycí plech a otvorte dvierka spaľovacej komory. Vyberte nerezový horák a poriadne ho 

očistite zo všetkých strán.   

 

 

Popol v komore nahrňte dole do popolníka. Dajte horák spät na miesto tak, aby zapadol do zdierok 

podľa obrázku: 

Upozornenie 
 

Horák by mal byť čistený minimálne každý tretí  deň. 
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8.3 Odstránenie popola 

Otvorte dvierka popolníka, vyberte popolník vysypte ho a vráťte spat. Prípadný popol napadaný 

mimo popolníka odstráňte z kotla tiež.   

 

 

Upozornenie 
 

Nečistite kotol od popola, pokial je ešte horúci, nebezpečenstvo popálenia.  
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9 Údržba a kontrola  
 

Doporučujeme raz ročne kontrolovať kotol odborníkom na peletové kotle. Dôležité je skontrolovať 
a vykonať údržbu nasledovne: 

• Čistenie ventilátora spalín 
• Kontrola teplomeru vody a spalín 
• Kontrola bezpečnostného termostatu spätného horenia do zásobníka peliet 
• Inšpekcia zariadenia ma čestenie dymovodu 
• Čistenie popola naakumulovaného na povrchu výmenníka (pod liatinovým krytom) 
• Inšpekcia tesnenia na dvierkach,  
• Test zapaľovacej elektródy 
• Kontrola horáka a šnekového podávača v spaľovacej komore 
• Kontrola všetkých elektrických káblov a spojov 
• Kontrola napojenia dymovodu do komína 
• Kontrola ostatných častí zariadenia ako čerpadlá, expanzná nádoba, trubky kúrenia a fitinky 
• Kontrola tlaku vody v systéme a jeho prípadné doplnenie 
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10 HLÁSENIE CHÝB A ICH ODSTRAŇOVANIE 

Číslo chyby  
 

Príčina  Opatrenie na nápravu 

ER 01  Chyba bezpečnostného 
termostatu  

 

 Bezpečnostný termostat 
zaznamenal vysokú teplotu  
 

Skontrolujte či je kotol a system naplnený vodou.  
Skontrolujte obehové čerpadlo  
Skontrolujte, či sú otvorené gulové ventily na vývode a 
spiatočke kotla.  
Resetujte termostaty. (odtráňte čierke kryty a zatlačte 
gombíky hrotom pera až kým nekliknú)  
Resetujte kotol stlačením tlačidla P2 na tri sekundy  
Ak sa chyba neodstráni, volajte inštalatéra 

ER 02  Chyba peletového termostatu  
 

 

 

 Peletový thermostat zaznamenal 
vysokú spätnú teplotu  
 

Skontrolujet ventilator spalín  
Skontrolujte prechodnosť dymovodu  
Vypnite kotol  
Uistite sa, že podávač peliet je studený  
Resetujte termostaty. (odtráňte čierke kryty a zatlačte 
gombíky hrotom pera až kým nekliknú)  
Uistite sa, či sú zapojené konektory termostatu 
Zapnite kotol 
Resetujte kotol stlačením tlačidla P2 na tri sekundy  
Ak sa chyba neodstráni, volajte inštalatéra  

 

ER 03  Zahasenie kotla z dôvodu 
slabého horenia  
 

 

 Neočakávané vypnutie kotla  
Kotol bez paliva  
Pelety majú zlú kvalitu  
Horák môže byť blokovaný   

Uistite sa, že je kotol vychladnutý  
Otvorte dvierka na spaľovacej komore, vyberte horák a 
očistiteho. Všímajte si či sú pelety riadne zhorené alebo 
sú zuholnatené.  
Resetujte kotol stlačením tlačidla P2 na tri sekundy  
Reštartujte kotol  
Ak kotol nenabehne a vyhlási chybu  ER 12 tak:  
Uistite sa, že je v zásobníku dostatok peliet  
Uistite sa, že pelety neobsahujú prach  
Ak pelety obsahujú prach tak je potrebné vyčistiť 
zásobník a šnekový podávač peliet  od prachu a odpadu a 
v tomto prípade volajte inštalatéra  
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Číslo chyby  
 

Príčina  Remedy 

ER 04  
 

Vysoká teplota vody v kotly  

 Voda v kotly presiahla teplotu  
95°C  

 

Skontrolujte či je kotol a system naplnený vodou   
A to pomocou manometra na systéme. 
Skontrolujte obehové čerpadlo  
Resetujte kotol stlačením tlačidla P2 na tri sekundy  
Ak sa chyba neodstráni, volajte inštalatéra   

ER 05  
 

Vysoká teplota spalín   

 Termostat spalín zaznamenal ich 
vysokú teplotu 
 

Ak sú vysoké teploty spalín, pravdepodobne nepracuje 
správne výmenník tepla alebo je poškodený  
Skontrolujte posledný datum servisu  
Ak bol servis pred menej ako pred 50 dňami skontrolujte 
základnú dosku kotla. V oboch prípadoch volajte 
inštalatéra  

ER 07 
 

Nie je signal z kódovača  

 Poškodenie čidiel Volajte inštalatéra 

ER 08 Chyba regulácie ventilator  

 Poškodený ventilator 
Blokovaný ventilátor 

Volajte inštalatéra 

ER 12  Chyba zapaľovania  
 

 

 Počas procesu zapalovania 
nedošlo k zapáleniu peliet 
Poškodený odporový zapalovač  
Zlá kvalita peliet  

Uistite sa, že je kotol vychladnutý  
Otvorte dvierka na spaľovacej komore, vyberte horák a 
očistiteho. Všímajte si či sú pelety riadne zhorené alebo 
sú zuholnatené.  
Uistite sa, že je dostatok peliet v zásobníku  
Uistite sa, že pelety neobsahujú prach  
Ak pelety obsahujú prach tak je potrebné vyčistiť 
zásobník a šnekový podávač peliet  od prachu a odpadu a 
v tomto prípade volajte inštalatéra  
Skontrolujte funkčnosť zapalovača 
 

 

 

 

 

 

 


