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1.  POUŽITÍ  KOTLE

Teplovodní olejový kotel je určen pro vytápění prostor se systémem ústředního topení. 
Vzhledem k samoregulujícímu nastavení výkonu kotle je možné jej použít k vytápění jak velkých 
průmyslových objektů, nebytových prostor (dílny,  sklady,  haly, autoservisy) tak i k vytápění 
menších objektů jako jsou rodinné domy.
 

Kotel je určen ke spalování použitých (recyklovaných) olejů – motorové, fritovací, 
převodové, hydraulické, těžké topné oleje, apod. Při přestupu z jednoho typu oleje na jiný není 
potřeba žádných úprav. Je konstrukčně řešen tak, aby pracoval automaticky, bez jakékoliv údržby 
(obsluhy) – vyjma vysypání popela po cca 300 hodinách provozu. Samotný úkon trvá asi 5 minut.

2. BEZPEČNOSTNÍ  POKYNY

Bezpečnost kotle je zajištěna řídící jednotkou, která provádí startování kotle, hlídá udržování
požadované teploty topného média (vody), kontroluje odtah spalin, umožňuje měnitelný výkon
kotle a bezpečný provoz. Kotel se automaticky vypíná v následujících krizových situacích:

• přehřátí kotle
• prudký pokles teploty média (špatné spalování)
• nedostatek paliva
• zhasnutí plamene
• znemožnění výstupu spalin (zanesený výměník)
• přerušení dodávky vzduchu do spalovací komory
• pokles tlaku nahřívaného média (vody) pod stanovený limit
• porucha plynového zapalování (prázdná plynová láhev)
• není zajištěno správné spalování (deflektor nerotuje)

K zajištění spolehlivého a bezpečného provozu jsou hlídány čtyři parametry – teplota otopné
vody, tlak vody, tlak vzduchu a hoření plamene. Pro monitorování těchto veličin a jejich změn jsou 
vybrána čidla pro ně určená. Pro senzor plamene bylo vybráno čidlo v podobě fotorezistoru, který je
namířen na plamen v hořáku. Měření teploty je realizováno termistorovým čidlem, které je 
umístěno na nejvhodnějším místě pro měření teploty výstupní vody. Tlak vody hlídá tlakový spínač 
a zabraňuje spuštění kotle bez vody. Tlak vzduchu sleduje čidlo otáčení motoru ventilátoru, aby 
byla zajištěna minimální dodávka vzduchu do spalovací komory. 

Zařízení smí být provozováno pouze tehdy, pokud je v bezvadném technickém stavu, smí se 
použít výhradně v souladu s jeho určením, a to při uvědomění si všech zásad bezpečnosti 
a možných ohrožení a výhradně s dodržováním návodu k obsluze a podmínek pro revize a údržbu.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby, kotel není určen pro používání osobami (včetně 
dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalosti 
zabraňuje v bezpečném používání zařízení, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly 
instruovány ohledně použití zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.



Připojení, uvedení do provozu a opravy zařízení smějí provádět jen oprávnění odborníci.

Je zakázáno používat zařízení bez bezpečnostních krytů a prvků. Je velice nebezpečné odpojovat 
nebo vyřazovat z provozu instalované bezpečnostní prvky, jako jsou koncové spínače apod.

Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něj nesmí být kladeny předměty 
z hořlavých hmot.

Při dlouhodobém odstavení kotle z provozu odpojte kotel od elektrické sítě - ze zásuvky.

Chování při zápachu spalin
Únik spalin může vést k životu nebezpečným otravám.
■ Vypněte topné zařízení.
■ Vyvětrejte místo instalace.

Chování při požáru
Při požáru hrozí nebezpečí popálení a výbuchu.
■ Vypněte topné zařízení.
■ Uzavřete uzavírací ventily v palivovém potrubí.
■ Zastavte přívod plynu na zásobníku (plynová láhev).
■ Používejte přezkoušený hasicí přístroj požární třídy ABC.

Chování v případě úniku vody ze zařízení
Při úniku vody ze zařízení hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
■ Vypněte topné zařízení na externím odpojovacím zařízení (např. pojistková skříň).

3. TECHNICKÉ  PARAMETRY  KOTLE

Provozní přetlak 2,5 bar
Provozní teplota            40 – 80 oC
Maximální teplota  80 oC
Jmenovitý tepelný výkon Q      15 – 70 kW
Účinnost kotle              98 %
Teplota spalin na výstupu pro regulační rozsah tepelného výkonu       50 – 60 oC
Připojovací rozměr výstupu kouřovodu 156 mm
Rozsah regulace teploty        40 – 80 oC
Druh paliva                    topný olej
Hmotnost kotle            300 kg

Parametry elektro

Celkový příkon 200 W
Napětí 230  V
Kmitočet   50  Hz



4. POPIS  KOTLE

4.1 Popis zařízení

Kotel je vyroben z nerezových a žáruvzdorných materiálů, mosazi a mědi, protože tyto
musí odolávat velmi vysokým teplotám a agresivitě spalovaného paliva. Použitý materiál zabraňuje
zanášení výměníků kotle, jeho korozi a opotřebení. Zařízení se skládá ze spalovací komory, 
vzduchové turbíny / ventilátoru, tepelného výměníku (spaliny/vzduch), tepelného dvoustupňového 
výměníku (spaliny/voda), kouřovodu ke komínu, potrubí pro přivádění vzduchu, nosné konstrukce 
kotle a nádrže oleje. Spodní část je demontovatelná pro umožnění vysypání popela. 

    4.2 Popis funkce zařízení

Vzduchová turbína nasává vzduch z okolí, který je veden přívodním potrubím do tepelného 
vzduchového výměníku, kde je ohříván. Tento ohřátý vzduch se rozděluje na primární, vedený 
do střední části, kde ohřívá přiváděný olej a zároveň ochlazuje trysku a podporuje spalování oleje 
ve spalovací komoře a sekundární, který postupuje rovněž do spalovací komory ve spodní části 
kotle. Další přívod vzduchu (terciální) je zajištěn rotujícím deflektorem a poslední čtvrtý přívod 
vzduchu tahem spalovaných plynů. Olej, který je v nádrži na kotli, je předehříván z vnějšího obalu 
kotle, aby měl lepší transportní a spalovací parametry. Z nádrže je olej přiveden přes filtry, 
ve kterých se odloučí případná voda v oleji a kde se zachycují velké částečky nečistot, jež by mohly
ucpat olejovou trysku nebo snížit životnost čerpadla. Olejové potrubí dále vede do střední části 
kotle, kde se olej ještě přihřeje a postupuje do trysky o průměru 1 mm, která je umístěna v difuzoru 
(nejedná se o trysku s rozprašováním paliva, tudíž její životnost je neomezena). Olej vzplane 
ve spalovací komoře a spaliny prochází přes dva výměníky spaliny/voda, které předávají teplo 
otopné vodě, dále přes třetí výměník spaliny/vzduch, který ohřívá přiváděný vzduch a je odveden 
kouřovodem do komína. Prostup médií je znázorněn na obrázku č. 1

obr. č. 1 – Čelní a profilové schéma proudění médií v kotli. 



Kotel pracuje téměř bez opotřebení. Disponuje regulací výkonu a přizpůsobivosti k odběru 
tepla. Sám se nastartuje a najede do maximálního výkonu, kde ohřeje topné médium (vodu) 
na žádanou hodnotu 40 – 80 °C. Po dosažení žádané teploty sníží výkon a požadovanou teplotu 
udržuje. V případě, že spotřeba tepla je nižší (nebo nulová) než je minimální výkon kotle, kotel se 
vypne a čeká na další impulz k nastartování. Takový provoz je optimální ke spotřebě, protože se 
kotel startuje minimálně.

Další předností kotle je dokonalé spalování. V systému je deflektor a spalovací komora není 
opatřena tryskou, ale pouze zúženým místem pro průtok oleje, aby kotel pracoval i v nejnižším 
výkonu rovnoměrně. Minimální spotřeba oleje je od 1,0 l/h, při které získáme cca 12 kWh tepla 
dle použitého oleje. Emise jsou bez zápachu a kouře. Účinnost kotle je 98 %, to znamená, že pouhé 
2 % tepla odchází komínovým systémem.

Olejový systém je zajištěn 80 l nádrží, která je umístěna tak, aby byl olej během provozu 
rozehříván. Olejové čerpadlo v systému dávkuje množství oleje do hořáku a pracuje s nulovým 
přetlakem, tedy průtok oleje zpomaluje, čímž je zajištěna vysoká životnost čerpadla.

Výkon kotle je nastavitelný od 15 kW do 70 kW.

    4.3 Konstrukce kotle a jeho komponenty

Konstrukce kotle je znázorněna na obrázku č. 2, popis jednotlivých částí kotle je na obr. č. 3

obr. č. 2 –  Konstrukce kotle. 



obr. č. 3 – Čelní a profilový pohled kotle. 1 – spalovací komora, 2 - tepelný výměník (spaliny/voda) /2.1 první stupeň, 
2.2 druhý stupeň/, 3 - tepelný výměník (spaliny/vzduch), 4 - kouřovod, 5 - potrubí přiváděného vzduchu, 6 – nosná 
konstrukce kotle, 7 - nádrž oleje, 8 – ventilátor, Č - čerpadlo 



4.3.1 Motory
Provoz kotle zajišťují čtyři jednofázové elektromotory. Elektromotory jsou komutátorové 
s vestavěným tachogenerátorem pro vhodnou regulaci otáček. Pro dokonalé spalování topných olejů
je potřeba dodržet vhodný poměr dávkování oleje a vzduchu, což zajišťují komutátorové motory 
řízené zpětnovazebními regulátory otáček ve dvou stupních (provoz/útlum). Množství přiváděného 
vzduchu zajišťuje vzduchová turbína poháněná jedním motorem, druhý motor pohání zubové 
čerpadlo pro správné dávkování oleje do hořáku. Provoz třetího motoru je volitelný pro přídavný 
odtah spalin. Čtvrtý motor zajišťuje rozdílné otáčky deflektoru během startování a provozu kotle.

4.3.2 Filtry
Na kotli je namontován jeden velký a jeden malý filtr. Velký filtr je sedimentační a je umístěn hned 
pod nádrží, kde se usazují největší nečistoty a případná voda obsažena v oleji. Z velkého filtru je 
olej nasáván čerpadlem do malého mechanického filtru umístěného přímo u čerpadla. Z čerpadla je 
olej transportován potrubím přímo do trysky. 

4.3.3 Spalovací komora
Spalovací komora je rovněž vyrobena ze žáruvzdorného nerezového materiálu. Je umístěna 
ve spodní části kotle. Je vyjímatelná z tělesa kotle z důvodu potřeby občasného odstranění popela 
(závisí na obsahu nečistot ve spalovaném médiu). Bočním otvorem ve spalovací komoře je sledován
plamen čidlem plamene, otvorem ve dně komory je realizováno zapalování plynovým hořákem 
řízeným plynovou automatikou. Středem spalovací komory je přiváděn sekundární vzduch, který je 
vířen deflektorem poháněným regulovatelným motorem pro úplné dohoření paliva a mění směr 
postupu spalin směrem vzhůru po obvodu kotle k výměníkům.

4.3.4 Tepelné výměníky
Rekuperační tepelný výměník (spaliny/vzduch) je určen pro předehřev přiváděného vzduchu 
do spalovací komory pomocí odcházejících spalin. Druhý dvoustupňový výměník (spaliny/voda) je 
určen pro ohřev otopné vody.

   4.4 Rozměry kotle

podstava 700 x 700 mm 
půdorys 790 x 800 mm
výška 2050 mm
osa komína 1950 mm

Schéma kotle včetně vnějších rozměrů je znázorněno na obrázku č. 4



obr. č. 4 – Rozměry kotle.



   4.5 Elektroinstalace kotle

Kotel musí být připojen k samostatné zásuvce, která je jištěna samostatným jističem (16 A). 
Fáze musí být v levé zdířce.

Na obrázku č. 5 je znázorněno blokové schéma elektroinstalace.
   

obr. č. 5 – Blokové schéma elektroinstalace.

   4.6 Řídící jednotka, snímače, teploměry, tlakoměry, pojistný ventil

Elektronické obvody pro řízení provozu a bezpečnost kotle musí zajistit řízení všech motorů 
v potřebném rozsahu, jednoduché ovládání kotle a bezpečnost provozu s indikací provozního stavu 
a případných poruch pro informaci obsluhy.

Ovládání kotle je možné přímo z řídící jednotky kotle pomocí tlačítek „ZAP“, „VYP“, 
„ODTAH“ a vzdáleně pomocí prostorového termostatu nebo pomocí webového rozhraní.
  

Umístění jednotlivých komponentů je znázorněno na obrázku č. 6
1. Tlakoměr pro sledování přetlaku v otopném systému (max. 2,5 bar)



2. Snímač teploty vody
3. Pojistný ventil
4. Teploměr pro sledování teploty předehřívaného vzduchu z rekuperátoru
5. Teploměr pro sledování výstupní teploty ohřívané vody (max. 80 oC)
6. Snímač maximální teploty vody (vypne kotel, pokud by teplota ohřívané vody        

překročila  80 oC)
7. Tlakoměr pro sledování tlaku oleje (během provozu kotle musí být nulový přetlak – ukazatel

je na nule)
8. Řídící jednotka

 
obr. č. 6 – Popis umístění snímačů, teploměrů, tlakoměrů a dalších komponentů. 1. - Tlakoměr pro sledování přetlaku 
v otopném systému, 2 - Snímač teploty vody, 3. - Pojistný ventil, 4. - Teploměr pro sledování teploty předehřívaného 
vzduchu z rekuperátoru, 5. - Teploměr pro sledování výstupní teploty ohřívané vody, 6. - Snímač maximální teploty 
vody, 7. - Tlakoměr pro sledování tlaku oleje, 8. - Řídící jednotka.

 
          
   4.7  Příslušenství kotle

Standardní příslušenství ke kotli:

· obchodně - technická dokumentace



5. UMÍSTĚNÍ,  INSTALACE  A  MONTÁŽ  KOTLE

Před začátkem práce zkontrolujte jednotlivé prvky zařízení, kabely a hadice zda nevykazují 
známky poškození.

Pro správnou funkci kotle je nutné jej řádně postavit, požadovaná rovina nesmí přesáhnout 
1º od vodorovné roviny. Kotel se dodává sestavený, před montáží musí být zjištěna únosnost 
a tepelné charakteristiky podkladu (hořlavost). Pro správný chod kotle musí být zajištěna elektrická 
přípojka 230 V (v souladu s předpisy týkajících se plynových kotlů, neboť kotel při startu pracuje 
jako plynový) s odpovídajícím jištěním. Musí být zajištěn přívod vzduchu ke kotli pro řádné 
a správné spalování a hoření, dále musí být zajištěn vhodný odtah do komína odpovídajícího 
průřezu, potrubí použité k připojení kotle ke komínu musí mít odpovídající pevnostní a teplotní 
charakteristiky. Teplota pod kotlem nesmí překročit 50 ºC, jinak musí být prostor pod kotlem 
zajištěn nehořlavým materiálem. V okolí kotle ve vzdálenosti nejméně 1 metr nesmí být ukládány 
žádné hořlavé nebo snadno zápalné látky. 

Instalace kotlového tělesa

1. Ustavit kotel do požadovaného místa a pomocí nastavitelných noh doladit jeho stabilitu.
2. Propojit vstup a výstup kotle se systémem vstup a výstup otopného systému pomocí dodaných
    nerezových ohebných trubek s převlečnou maticí s koncovkami 5/4“ a těsněním.
3. Napojit kotel na komínový systém o průměru 160 mm a utěsnit.  

Naplnění otopné soustavy vodou. 

Voda pro naplnění kotle a otopné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných 
látek, oleje a chemicky agresivních látek. Její tvrdost musí odpovídat ČSN 07 7401 a je nezbytné, 
aby v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, byla voda upravena. Ani několikanásobné ohřátí vody 
s vyšší tvrdostí nezabrání vyloučení solí na stěnách kotlového tělesa. Vysrážení 1 mm vápence 
snižuje v daném místě přestup tepla z kovu do vody o 10%.

Otopné systémy s otevřenou expanzní nádobou dovolují přímý styk topné vody 
s atmosférou. V topném období expandující voda v nádrži pohlcuje kyslík, který zvyšuje korozívní 
účinky a současně dochází ke značnému odpařování vody. K doplnění je možné použít jen vody
upravené na hodnoty dle ČSN 07 7401.

Otopnou soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot. 
Během topného období je nutno dodržovat stálý objem vody v otopném systému. Při doplňování 
otopné soustavy vodou je nutno dbát na to, aby nedošlo k přisávání vzduchu do systému. Voda 
z kotle a otopného systému se nesmí nikdy vypouštět nebo odebírat k použití, kromě případů 
nezbytně nutných jako jsou opravy apod. Vypouštěním vody a napouštěním nové se zvyšuje 
nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene. Je-li třeba doplnit vodu otopného systému, 
doplňujeme ji pouze do vychladlého kotle, aby nedošlo k poškození kotle.

Po napuštění kotle a otopného systému zkontrolovat těsnost všech spojů.

Ukončení montáže a provedení topné zkoušky musí být zaznamenáno do „Záručního 
listu“.



6. UVEDENÍ  DO  PROVOZU

Uvedení kotle do provozu, nastavení tepelného výkonu a jakýkoli zásah do elektrické 
části kotle nebo zapojování dalších ovládacích prvků smí provádět pouze smluvní servisní 
organizace oprávněná k provádění servisních prací.

Uvedení kotle do provozu – postup:

1. Ustavení kotle na místo (musí stát ve svislé poloze).
2. Připojit kotel na komínový systém.
3. Napojit kotel na otopnou soustavu, nastavení kotlového termostatu na 40 - 80 °C.
4. Připojit kotel k elektrické síti 230 V/50 Hz kabelem s vidlicí do normalizované zásuvky 

jištěné samostatným jističem 16 A. ČSN 33 2180 čl. 6.2.2. - zásuvka se připojí tak, aby 
ochranný kolík byl nahoře a nulový vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu 
zepředu. Fáze je v levé zdířce.

5. Napojit kotel na plynovou láhev.
6. Naplnit zásobní nádrž palivem.
7. Provést odvzdušnění palivové soustavy.
8. Provést vizuální kontrolu všech ovladačů a měřících přístrojů.
9. Provést vizuální kontrolu těsnosti kotle a otopné soustavy.
10. Seznámit uživatele s obsluhou.
11. Provést zápis do záručního listu.

7. OBSLUHA  KOTLE  UŽIVATELEM

Obsluha kotle je automatická, systém je nastaven na plně automatický chod, obsluha pouze 
nastaví provozní teplotu kotle a zmáčkne tlačítko ZAP, chvíli počká a zkontroluje správný chod 
kotle. V závislosti na způsobu topení je potřeba zjistit intervaly doplňování topného média, aby 
nedocházelo k vyhasnutí kotle z důvodu spotřebování obsahu nádrže.

7.1 Ovládací prvky řídící jednotky

Na obrázku č. 7 je uveden popis ovládacích prvků řídící jednotky.

1. Spínací hodiny – zapínají a vypínají kotel v nastavených časových intervalech.

2. Ovládací modul kotle  - tlačítka, displej.
Tlačítka:   
  červené – STOP (vypnutí kotle)

zelené – zapnutí kotle
                       černé – trvalé zapnutí odtahu (používá se k odsávání spalin z kotle do komína)
        Odtah  se  zapíná  automaticky  při  startu  a  vypnutí  kotle.  Pomocí  

uvedeného tlačítka se zapne odtah při čištění kotle.

          Displej s číslicemi 0 – 9: Při správném chodu kotle vždy svítí (ne bliká) číslice:
                  0.  vypnutý kotel
                  1.  čekání na termostat
                  2.  odvětrávání



                  3.  plyn
                  4.  plyn + olej
                  5.  olej
                  6.  provoz
                  7. (neobsazeno)
                  8.  doběh termostat
                  9.  doběh
           Svítící číslice zobrazuje momentální činnost kotle.

Pokud číslice bliká, signalizuje poruchu:
                   0.  (neobsazeno)

1.  teplota vody pod 40 °C
                  2.  teplota vody nad 80 °C
                  3.  plamen
                  4.  vzduch
                  5.  voda
                  6.  plyn
                  7.  řemínky
                  8.  kouř
                  9. (neobsazeno)

3. Modul pro nastavení požadované teploty (nastavuje se na 40 - 80 °C).

4. Hlavní vypínač (10 A jistič).

5. Otáčkoměr – snímá otáčky všech čtyř elektromotorů a jejich přenastavení při změně výkonu
kotle.

6. Přepínače pro měření otáček jednotlivých elektromotorů (vzduch, olej, odtah). Při vypnutí 
všech tří tlačítek se budou zobrazovat otáčky deflektoru (motorek ve spodní části kotle).

7. Modul pro regulaci otáček motorku odtahu. Při čištění kotle si jej obsluha nastaví na 60 
jednotek.

8. Modul pro regulaci otáček motorku pro olejové čerpadlo. 
Provoz –  40 jednotek (údaj je orientační, závisí na požadovaném výkonu a typu oleje)
Útlum – 15 jednotek (údaj je orientační, závisí na typu oleje)

9. Modul pro regulaci otáček motorku pro vzduch. 
Provoz –  80 jednotek (údaj je orientační, závisí na tahu komína a typu spalovaného oleje)
Útlum – 30 jednotek (údaj je orientační, závisí na tahu komína a typu spalovaného oleje)

10. Modul pro regulaci otáček deflektoru. (nastaveno výrobcem)

11. Modul pro reset plynu – slouží k vyresetování závady po odstranění poruchy hlášené 
blikající kontrolkou s číslicí 6.

12. Tlačítko „servis olej“ - slouží k odvzdušnění palivové soustavy. 



  obr. č. 7 – Popis ovládacích prvků řídící jednotky. 1 – Spínací hodiny, 2 – Ovládací modul kotle, 3 – Modul pro 
nastavení požadované teploty, 4 – Hlavní vypínač, 5 – Otáčkoměr, 6 – Přepínače pro měření otáček jednotlivých 
elektromotorů, 7 – Modul pro regulaci otáček motorku odtahu, 8 – Modul pro regulaci otáček motorku pro olejové 
čerpadlo, 9 – Modul pro regulaci otáček motorku pro vzduch, 10 – Modul pro regulaci otáček deflektoru, 11 – Modul 
pro reset plynu, 12 – Tlačítko „servis olej“.



            7.2  Závady a jejich odstranění

Bliká-li číslice na ovládacím modulu kotle (obr. č. 7, bod 2), signalizuje poruchu.

           Význam jednotlivých číslic, příčina poruchy a opatření pro její odstranění:

1.  teplota vody pod 40 °C
příčina: nesprávné spalování, nesprávný směšovací poměr vzduchu a oleje
opatření: přivolat servisního technika, provede správné nastavení

2.  teplota vody nad 80 °C
příčina: kotel se vypnul přehřátím, nebyl dostatečný odběr teplé vody do otopné soustavy              
opatření pro opětovné spuštění kotle: zmáčknout tlačítko STOP, poté START

3.  plamen (zhasl plamen ve spalovací komoře)
příčina: 
a) došlo palivo
b) je použito nekvalitní palivo s příměsí vody
c) zakouřené čidlo plamene             

opatření:
ad a) doplnit palivo, pro odvzdušnění palivové soustavy zmáčknout tlačítko „servis olej“ (obr. č. 7,  
         bod 12), poté zmáčknout tlačítko STOP a následně START
ad b) odkalit nádrž, vyčistit filtry, pro odvzdušnění palivové soustavy zmáčknout tlačítko „servis 
         olej“ (obr. č. 7, bod 12), poté zmáčknout tlačítko STOP a následně START
ad c) očistit čidlo, poté zmáčknout tlačítko STOP a následně START

 4.  vzduch (do spalovací komory se nedostává vzduch)
příčina: vadný ventilátor        
opatření: přivolat servisního technika
    

 5.  voda (tlak vody v otopném systému je nižší než 0,7 baru)
příčina: možná netěsnost v otopném systému, únik média        
opatření: odstranit netěsnost v otopném systému, doplnit vodu  do systému, pro opětovné spuštění 
               kotle zmáčknout tlačítko STOP, poté START
      

 6.  plyn (porucha plynové soustavy sloužící ke startování kotle)
příčina: došel plyn v plynové láhvi       
opatření: vyměnit prázdnou plynovou láhev za plnou. Následně vyresetovat závadu – postup:
               zmáčknout horní tlačítko modulu pro reset plynu (obr. č. 7, bod 11), vedle horního tlačítka
               se rozsvítí kontrolka. Po 15-ti sekundách zmáčknout v tomtéž modulu spodní tlačítko, 
               kontrolka zhasne. Poté zmáčknout tlačítko STOP a následně START.
    

 7.  řemínky (netočí se deflektor ve spalovací komoře)
příčina: přetržené nebo upadlé řemínky na řemenici ve spodní části kotle       
opatření: nasadit nové řemínky, poté zmáčknout tlačítko STOP a následně START 
        

 8.  kouř (znemožněn odchod spalin z kotle)
příčina: zanesený kotel nebo komín
opatření: vyčištění kotle nebo komína, poté zmáčknout tlačítko STOP a následně START



8. ÚDRŽBA

Pravidelná údržba zaručuje bezporuchový, úsporný a ekologický topný provoz. 

Veškeré zásahy může provádět pouze smluvní servisní organizace proškolená 
výrobcem (uživatel provádí pouze běžnou údržbu).

Čištění a údržba se smí provádět pouze v klidovém stavu zařízení, při vypnutém hlavním 
vypínači elektrického napětí na rozvodné skříni (s výjimkou úkonů, ke kterým je nutný přívod el. 
energie) a při uzavřeném přívodu paliva do hořáku.

Po ukončení údržby je nutno umístit všechny kryty zpět na jejich místo, vhodně je zajistit 
a zapojit všechna odpojená bezpečnostní zařízení. 

Pro dosažení správného chodu zařízení by měl uživatel provádět následující průběžné 
kontroly:

Denní
- kontrola těsnosti spalinových cest

- kontrola provozních tlaků a teplot

- kontrola elektrické přípojky

- kontrola výskytu hořlavin v okolí kotle

Příležitostné (dle četnosti používání zařízení)

- kontrola sedimentačního filtru

- kontrola mechanického olejového filtru

- kontrola množství paliva

      -     kontrola hladiny vody

Roční - technická prohlídka odborným technikem – před zahájením topné sezóny

S narůstajícím znečištěním topného kotle stoupá teplota spalin a tím i energetické ztráty. Proto by se
měl každý topný kotel jednou ročně vyčistit.

9. POKYNY  K  LIKVIDACI  KOTLE  PO  ODSTAVENÍ  Z  PROVOZU

Zařízení je recyklovatelné, nepatří do domovního odpadu. Demontáž zařízení doporučujeme
svěřit firmě, která se zabývá demontážemi a likvidací strojních zařízení nebo kontaktujte vaši 
servisní topenářskou firmu.

Zařízení je nutno před započetím demontáže odpojit od přívodu pracovních médií. 

Odpojte přívod elektrické energie.

Vypusťte všechny provozní náplně do vhodných nádob. Při vypouštění těchto náplní 



zamezte jejich úniku mimo tyto nádoby. Tyto náplně mohou být vysoce nebezpečné životnímu 
prostředí. Při jejich úniku zajistěte bezpečnou likvidaci této látky dle pokynů výrobce látky. Pokud 
pokyny k likvidaci uniklé kapaliny nejsou k dispozici, kontaktujte ihned firmu, která se zabývá 
likvidací nebezpečných látek nebo hasiče.

Odstraňte všechny kabely a hadice. 

Rozeberte zařízení a jednotlivé části setřiďte dle materiálů.

Demontované části, které jsou znečištěny provozními kapalinami nebo jinými látkami, 
očistěte od zbytků kapalin nebo jiných látek. 

Likvidaci částí zařízení a provozních kapalin svěřte specializovaným firmám, které se 
zabývají likvidací nebezpečných kapalin nebo materiálů, ze které jsou části vyrobeny.

10. ZÁRUKA  A  ODPOVĚDNOST  ZA  VADY

Společnost JANDEKOM s.r.o. poskytuje základní záruční dobu na kotel po dobu 24 měsíců 
od data prodeje (instalace u uživatele).

Podmínkou pro platnost záruky je:

– provedení instalace a uvedení kotle do provozu odborným pracovníkem společnosti 
JANDEKOM s.r.o. nebo smluvním servisním partnerem

– provádění pravidelných ročních prohlídek odborným pracovníkem společnosti 
JANDEKOM s.r.o. nebo smluvním servisním partnerem

– provádění údržby a oprav odborným pracovníkem společnosti JANDEKOM s.r.o. 
nebo smluvním servisním partnerem (mimo běžnou údržbu uživatelem)

– používání originálních náhradních dílů dodávaných výrobcem

– dodržování pokynů uvedených v tomto návodě

Záruka se nevztahuje na závady způsobené živelnou pohromou nebo zásahem vyšší moci.

Výrobce a servisní organizace: 

JANDEKOM s.r.o.
735 71 Dětmarovice 1122
Česká republika



Příloha k záručnímu listu pro uživatele

Záznam o provedených záručních i pozáručních opravách a provádění pravidelných ročních kontrol výrobku

Datum záznamu Provedená činnost Smluvní servisní organizace
(podpis, razítko)

Podpis zákazníka
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