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Prohlašuji s plnou odpovědností, že kotle pro ústřední topení
HT DasPell GL s výkonem od 12 do 60 kW
jsou vyráběny v souladu s uvedenými směrnicemi:
Směrnice 2006/42/ES – Strojní zařízení
Směrnice 2006/95/ES – Elektrická nízkonapěťová zařízení
Směrnice 2004/108/ES – Elektromagnetická kompatibilita
splňují požadavky čl. 3 bod 3:
Směrnice 97/23/ES – Tlaková zařízení
na základě následujících norem použitých pro posouzení:
PN-EN 303-5:2012, PN-91/B-02413;
PN-EN ISO 12100-1; PN-EN ISO 12100-2; PN-EN ISO 14121-1
Potvrzením toho je značka

umístěná na zařízení
Kromě toho kotle splňují kritéria energeticko-ekologického standardu kladená
na nízkoteplotní kotle s malým výkonem na pevná paliva
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Kulpan
jednatel
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HT DasPell
GL
Úvod
Firma Heiztechnik Vám děkuje za zakoupení našeho topného zařízení.
Kotle série HT DasPell GL jsou určeny pro automatické spalování PELET.
Díky patentované konstrukci a použití moderního výrobního parku ve výrobním procesu jsme vyrobili zařízení
představující levný zdroj energie pro vaše domácnosti, podniky a průmyslové objekty s energetickou náročností do
60 kW. Při projektování řady kotlů HT DasPell GL jsme chtěli vyjít vstříc vašim nárokům, proto jsme se opírali o
mnohaletý průzkum a názory uživatelů. Ve výsledku to přineslo vznik moderního kotle s vysokou tepelnou účinností,
který zároveň splňuje nejvyšší požadavky na emise spalin (5. třída).
TENTO NÁVOD OBSAHUJE POKYNY PRO INSTALACI, OBSLUHU A SPRÁVNÉ PROVOZOVÁNÍ KOTLE.
PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE A PROVOZOVÁNÍ SE DŮKLADNĚ SEZNAMTE S NÁVODEM.
Zárukou pro správný a dlouhodobý provoz zařízení je dodržování pokynů uvedených
v tomto návodu.

Pokyny
Úvodní činnosti
Zkontrolujte úplnost dodávky, stav zásilky (zkontrolujte, zda zásilka nebyla poškozena během přepravy) a porovnejte
údaje z typového štítku se záručním listem.
Před instalací kotle se seznamte s touto technickoprovozní dokumentací.
V případě problémů s kotlem kontaktujte svého servisního technika nebo technický servis:
Tel.: +420 773 834 677
UPOZORNĚNÍ!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Během přepravy zabezpečte kotel a podsestavy proti mechanickému poškození.
Kotel do doby montáže uchovávejte na suchém místě.
Připojení kotle k elektrické instalaci, rozvodu vody a komínu musí být shodné s platnými předpisy, normami a
návodem k obsluze.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží zařízení.
V případě poruchy ihned kontaktujte autorizovaný servis.
Neodborný zásah může poškodit kotel.
Při opravách používejte pouze originální náhradní díly.
Záruka na tělo kotle se poskytuje na dobu pěti let (v případě splnění podmínek záručního listu). Na regulátor kotle
a systém podávání paliva se poskytuje dvouletá záruka.
Tato záruka se nevztahuje na provozní části – opotřebovávající se, jako jsou: elektrická zapalovací spirála,
izolační šňůra, izolační rohože dvířek společně se zákrytovými plechy, úchyty, šrouby, těsnění, ohebná hadice,
podavač, shrnovač popela, tepelné a napěťové ochrany.
Záruční list společně se záručními podmínkami je přiložen k tomuto návodu.
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Poruchy a nesprávný provoz kotle vzniklé v následku neznalostí TPD nepodléhají reklamaci – zejména:
• Nesprávné připojení kotle (např. chybí ochrana teploty vratné vody)
• Používání nesprávného paliva (druh, výhřevnost, vlhkost)
• Ochrana kotle v rozporu s PN-91/B-02413 (otevřené systémy) nebo PN-EN 12828 (uzavřené systémy)
• Použití komína v rozporu s požadavky
• Nepravidelné čištění a nepravidelná údržba kotle
• Mechanická poškození
• Nedostatečný přívod vzduchu do kotelny
• Není nebo je nedostatečné větrání kotelny
• Nesprávné seřízení spalování v hořáku
Kotle splňují požadavky směrnic EU na bezpečnost výrobku, což potvrzuje prohlášení o shodě a označení značkou
„CE“.
Nedílnou součástí tohoto návodu k obsluze (TPD) je prohlášení o shodě.
Jsou zakázány konstrukční změny kotle pod sankcí ztráty záruky.
Odpovědnost instalatéra:
Instalatér je povinen správně nainstalovat zařízení a dodržovat následující pokyny:
•
•
•
•
•
•
•
•

Provést montáž v souladu s platnými předpisy a doporučením výrobce.
Ověřit správné provedení kotelny, a zejména: hodnotu komínového tahu, přívod vzduchu, větrání.
Zkontrolovat připojení zařízení v kotelně (čerpadla, servomotory atp.) a kotle (ventilátor, čidla, podavač)
k ovladači nebo zadat tuto činnost specializované firmě.
Poprvé uvést kotel, kotelnu a rozvod do provozu nebo zadat tuto činnost specializované firmě.
Zaškolit uživatele z rozsahu obsluhy kotle, kotelny a rozvodu nebo zadat školení specializované firmě.
Upozornit uživatele na povinné pravidelné kontroly a údržby zařízení.
Předat uživateli návod k obsluze.
Zapsat do záručního listu datum uvedení kotle do provozu a vyplnit „Protokol o zprovoznění kotelny“.

Povinnosti uživatele:
Abyste zajistili optimální provoz zařízení, dodržujte následující pokyny:
•
•
•
•
•
•

Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.
Instalaci kotle zadejte autorizovanému instalatérovi.
Požádejte instalatéra, aby vás zaškolil z rozsahu obsluhy kotle, kotelny a rozvodu nebo se nechte zaškolit
specializovanou firmou.
Nastavujte provozní parametry ovladače v závislosti na kvalitě paliva nebo zadejte tuto činnost specializované
firmě.
Pravidelně čistěte výměník kotle a hořák od usazenin (četnost závisí na kvalitě paliva a nastavení regulátoru)
nebo zadejte tuto činnost specializované firmě.
Pravidelně čistěte ventilátor, podavač a řídicí jednotku (podle návodu k obsluze těchto zařízení) od nečistot
(četnost závisí na stupni znečištění) nebo zadejte tuto činnost specializované firmě.

Použití kotlů
HT DasPell GL je ocelový, nízkoteplotní teplovodní kotel pro vytápění objektů s energetickou náročností v
rozsahu 4–60 kW a pro spolupráci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody. Spalování paliv probíhá s využitím
peletového hořáku spojeného s podavačem. Vše řídí mikroprocesorový ovladač.
UPOZORNĚNÍ!
Je zakázána montáž dodatečného roštu pro spalování jiných paliv.

Heiztechnik

Technická dokumentace

5

HT DasPell
GL
UPOZORNĚNÍ!
Kotle mohou pracovat jak v otevřeném, tak i uzavřeném topném systému. Instalace kotle v uzavřeném
systému je možná pouze a výlučně s použitím ochran zabraňujících přehřátí kotle. Možnosti ochrany
kotle jsou uvedeny v normě PN-EN 12828.

Palivo
Palivem používaným v hořáku jsou pouze dřevné pelety o průměru 6–8 mm.
Charakteristika paliva:
Granulace (průměr) 6–8 mm
Doporučená výhřevnost >17 MJ/kg
Maximální obsah popela <0,5 %
Maximální vlhkost <12 %

Výběr kotle
Abyste správně vybrali kotel, zohledněte výpočtovou náročnost tepelných ztrát objektu, teplo pro potřeby
ventilace a teplé vody a v případě vytápění komplexu objektů ztráty vznikající při přenosu tepla.
Výběr správného výkonu kotle rozhoduje o jeho úspornosti a účinnosti. Základem pro výběr kotle je tepelná ztráta
vytápěného objektu.
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Charakteristika kotlů
1. Kotle jsou vyrobeny z vysoce kvalitních atestovaných ocelových plechů. Plášť je vyroben z plechu
nalakovaného práškovou barvou.
2. Konstrukce
Všechny kotle řady HT DasPell GL jsou založeny na vysoce kapacitním výměníku tepla.
Ve spodní části kotle se nachází spalovací komora, ve které je namontován peletový hořák. Spodní a boční stěna
spalovací komory jsou zakryty ocelovou deskou. Ve střední části se nachází přepážka z litinových prvků a v horní části
kotle topná část, kterou tvoří spalinové výměníky se žárovými trubkami, vodní přepážka a vnitřní vodní plášť.
V horní a střední části kotle se nacházejí dvířka pro čištění výměníku.
V kotlech HT DasPell GL spalování probíhá v peletovém hořáku, do kterého palivo dodává šnekový podavač
umístěný nad hořákem. Násyp paliva se provádí násypným otvorem zásobníku. Pak pomocí šneku poháněného
elektrickým motorem spojeným s převodovým motorem se palivo dodává do hořáku. Spalování nastává díky vzduchu
dodávaného ventilátorem umístěným v hořáku.
3. Přívod a odvod vody z kotle je proveden z trubek s vnějším závitem G 1 ½ “.
4. Kouřovod kotle s vnitřním průměrem 150 mm je umístěn na zadní straně kotle a je prodloužením žárových
trubek kotle (200 mm u kotlů s výkonem 50–60 kW). Dodatečná trubka pro prodloužení kouřovodu se dodává v sadě
pro kotle s výkonem do 37 kW.
5. Pro napouštění nebo vypouštění vody z kotle je určen nátrubek G ¾” umístěný v zadní spodní části kotle.

VÝMĚNÍK TEPLA

KOUŘOVOD
ZAVODNĚNÉ POLICE
VODNÍ PLÁŠŤ
IZOLAČNÍ ROHOŽE VE
DVEŘÍCH (VE VŠECH DVEŘÍCH)
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HT DasPell GL

D – Výška kotle

E – V. přír.výstupu

F – V. do stř. kom.

G – V. přír. zpát.

cm dm3 cm cm
47 300 60 64
47 300 60 69
47 300 60 69
47 300 60 76
54 340 60 83
54 340 60 93
69 400 114 95
69 400 114 105

cm
140
140
140
140
140
140
140
140

cm
126
126
126
126
126
126
126
126

cm
108
108
108
108
108
108
108
108

cm
32
32
32
32
32
32
32
32

A – Šířka kotle

Hmotnost kotle

Přípojka komína

Přípojka rozvodu

Max. provozní tlak

L Bar
“
mm kg
73
2 1 1/2 150 352
88
2 1 1/2 150 378
88
2 1 1/2 150 375
94
2 1 1/2 150 420
103 2 1 1/2 150 470
118 2 1 1/2 150 500
145 2 1 1/2 200 530
155 2 1 1/2 200 530

Objem zásobníku
hořák zepředu
B – Šířka
zásobníku hořák
zepředu
C – Hloubka kotle

Pa oC
m2
40–120 15 85
50–170 18 85
50–200 18 85
80–250 18 85
90–300 20 85
110–370 22 85
150–500 23 85
180–600 25 85

Objem vody

Max. provozní
teplota

kW
4–12
5–17
5–20
8–25
9–30
11–37
15–50
18–60

Min. komínový tah

Rozsah výkonu

kW
12
17
20
25
30
37
50
60

Vytápěný povrch

Jmenovitý výkon

HT DasPell GreenLine – Základní rozměry a technické údaje

Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů o 2 %.
Za účelem zlepšování našich výrobků si firma Heiztechnik vyhrazuje právo změny parametrů a vybavení. Výše uvedený katalog
nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva.
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Vybavení kotle
Kotel HT DasPell GL
• návody k obsluze kotle, hořáku a řídicí jednotky společně se záručními listy,
• výměník kotle,
• zásobník paliva,
• podavač paliva (převodový motor s elektrickým motorem, ocelová trubka, ohebná hadice, zpětná klapka – od 37 kW),
• peletový hořák,
• komínové prodloužení (pouze u kotlů s výkonem od 12 do 37 kW),
• řídicí jednotka kotle,
• ocelové desky spalovací komory,
• pohrabáč, čisticí kartáč.
Kotle jsou dodávány na přepravní paletě. Doporučuje se přepravit kotel v obalu co nejblíže k místu montáže, aby
se minimalizovala možnost poškození pláště kotle. Všechny součásti obalu odstraňte tak, aby neohrožovaly lidi a
zvířata.
Do rozsahu dodávky mohou také patřit různé typy ovládacích prvků nebo jiná řídicí jednotka
v závislosti na určení zařízení a zájmu uživatele.

Přeprava kotle
Kotel zvedejte a spouštějte pomocí mechanických zvedáků použitím přepravního příslušenství pro tento účel.
Kotel při přepravě zabezpečte proti posunu a přechýlení na plošině vozidla pomocí popruhů, klínů nebo dřevěných
hranolů. Kotel přepravujte ve svislé poloze. Jinak se může poškodit ocelový plášť izolace kotle.

Umístění kotle
Po dodání kotle na místo určení zkontrolujte kompletnost dodávky a součásti dodané zvlášť připojte v souladu
s návodem k obsluze (podavač, hořák, zásobník, ovladač).
Kotel nainstalujte v podmínkách odpovídajících platným normám. Nejmenší vzdálenost od stěn v obrysu kotle
musí činit 200 mm. Minimální vzdálenost z přední strany kotle ze strany dvířek musí činit 1000 mm. Zachovejte také
bezpečnou vzdálenost od lehce hořlavých materiálů, elektrické a plynové instalace.
Doporučuje se postavit kotel na podstavec zhotovený z nehořlavých materiálů, jehož obrysová šířka je o 100 mm
větší a z přední strany kotle o 300 mm. Výška podstavce musí činit asi 60–100 mm.
Je absolutně nepřípustné postavit kotel na mokrou nebo vlhkou podlahu nebo na místo, kde proniká spodní voda
(např. při jarním tání).
Kotelna musí splňovat požadavky normy PN-87/B-024411 a musí mít gravitační ventilaci, bezpodmínečně
zajistěte přívod čerstvého vzduchu v množství odpovídajícím nárokům daného kotle. Místnost, ve které bude
kotel stát, musí mít dva větrací otvory. Přívodní kanál provedený jako kanál „Z“ se musí nacházet 150 mm nad
podlahou o průřezu povrchu alespoň 200 cm². Odtahový kanál s průřezem alespoň 200 cm umístěný v horní části
kotelny. Tato podmínka je nezbytná pro správný provoz kotle a zajištění bezpečnostních podmínek.
UPOZORNĚNÍ!
Je zakázáno používat v prostoru kotelny mechanickou odtahovou ventilaci.
Ve zvláštních případech a pro kotle s vyšším výkonem musí ventilační systém navrhovat k tomu oprávněná
osoba.
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Návod k montáži systému podávajícího palivo (135 cm)
1. NASUNOUT ŠNEK (4) PŘES OTVOR VE TŘMENI (3) JAKO NA OBR. 1. A 2.

3

4

OBR. 1

OBR. 2

2. SEŠROUBOVAT ROURU PODÁVAČE (5) S MOTOREDUKTOREM. NEOPOMENOUT NA VLOŽENÍ DISTANČNÍCH PODLOŽEK (6) (OBR.3)
OBR. 36

5

3. ZKONTROLOVAT DÉLKU ŠNEKU - V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZKRÁTIT DÉLKU ROURY PODLE OBR. 4
OBR. 4

L
1/2 L

PŘIPOJENÍ HOŘÁKU K SYSTÉMU PODÁVÁNÍ PALIVA
5. PROPOJIT ROURU
PODÁVAČE S HOŘÁKEM
POMOCI OHEBNE
SPIRÁLOVE ROURY (8)
A SVOREK (9)

4. PO USTAVENÍ ZÁSOBNÍKU A
KOTLE S NAINSTALOVANÝM
HOŘÁKEM NA KONEČNÉM MÍSTĚ,
VSUNOUT ROURU PODÁVAČE DO
ELIPTICKÝCH VÝŘEZŮ V
ZÁSOBNÍKU (7)

8

9

7
OBR. 5
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Montáž regulátoru kotle, hořáku, podavače a zásobníku
Kotel se nejčastěji dodává ve smontovaném stavu, je třeba pouze provést elektrické připojení. Avšak pokud by
tomu bylo jinak, nejprve namontujte hořák tak, že jej vložíte přes montážní otvor dvířek a přišroubujete šrouby.
Pamatujte na utěsnění spoje příruby montážního hořáku s tělem kotle, nejlépe keramickým utěsněním. Trubku
podavače společně s převodovým motorem a šnekem vložte do montážního držáku nádrže.
Systém podávání skládající se z roury podavače (ocelová pozinkovaná trubka), šneku a převodového motoru
smontujte po postavení zásobníku na určené místo. Předběžně složte samotnou trubku a uřezejte ji, bude-li třeba
dosáhnout potřebné délky. Pak namontujte převodový motor se šnekem (šnek připevněte v držáku převodového
motoru) v rouře podavače a uřízněte šnek v polovině přívodního otvoru pelet (seříznutí) na konci trubky.
UPOZORNĚNÍ!
Podavač paliva musí být namontován a obsluhován v souladu s návodem k provozu a obsluze podavače.

Připojení k elektrické síti
Řídicí jednotka a všechna elektrická zařízení v kotelně musí být připojeny ke správné elektrické instalaci
provedené v souladu se závaznými předpisy. Kotel připojte pomocí kabelu se zástrčkou do zásuvky se zemnicím
kolíkem. Zásuvka musí být snadno přístupná, bude-li třeba rychle odpojit kotel od napájení.
Připojení kotle k rozvodu vody pomocí prodlužovacích trubek, dočasných instalací a provizorek ohrožuje
bezpečnost a může poškodit nebo zničit zařízení, proto je příčinou ztráty nároků na záruční opravu. Řídicí jednotku
kotle připojte v souladu s návodem k obsluze řídicí jednotky dodané společně se zařízením.

Připojení kotle do komína
Kotle v systému ústředního topení musí být připojeny k samostatnému komínovému průduchu. Připojení ke
komínovému průduchu musí provést autorizovaná firma v souladu se závaznými předpisy.
Důležitý vliv na provoz kotle nebo více kotlů má příslušná výška a průřez komínového průduchu provedeného
podle výkonu kotle. Zaručuje to bezpečný provoz a vysokou účinnost kotle. Nesprávné rozměry komínového
průduchu mohou způsobit poruchu kotle a v následku únik kouře do prostorů kotelny, nemožnost dosažení
jmenovitého výkonu kotle, přehřívání se hořáku.
Vyžadovaný komínový tah je uveden v tabulce pro každý výkon kotle (podtlak v Pa byl vztažen na průměr
komínové přípojky u kotle).
Komínový průduch musí mít mírný spád směrem ke kotli.
Kouřovod musí být pevně usazen a utěsněn, aby nedošlo k nekontrolovanému úniku spalin. Kouřovod nesmí být
delší než 1,5 m.
Pokud je komín ocelový, neizolovaný, musí být jeho průřez větší o 20 %. Komín musí být vyveden min. 60 cm
nad nejvyšší hranou střechy. Do komínového průduchu nesmí být připojeny další spotřebiče. Stěny komínového
průduchu musí být hladké, těsné, nezúžené a nezalomené. Tepelná izolace systému odvodu spalin zlepšuje
komínový tah. Nový keramický komín musí být osušený před zapálením kotle.
Všechny součásti spalinových průduchů musí být vyrobeny z nehořlavých materiálů.
UPOZORNĚNÍ!
Výrobce kotle nenese odpovědnost za výběr a správné fungování komína, proto bude-li třeba zkontrolovat
technický stav a parametry komína, vždy zavolejte kominíka, aby provedl odborné posouzení.
Z bezpečnostních důvodů se doporučuje namontovat v kotelně detektor kouře a CO.
Doporučena montáž kotle do komína určeného pro kotle s nízkou teplotou spalin.
V případě zděného komína se doporučuje montáž ocelové komínové vložky.
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Připojení kotle k rozvodu ústředního topení
Montáž kotle v otevřeném systému
Provedený rozvod ústředního topení musí splňovat všechny požadavky normy PN-91/B-02413 týkající se
ochrany topných zařízení v otevřeném systému a expanzních nádob.
Kotle jsou přizpůsobeny práci při provozním tlaku do 2 barů.
Maximální přípustná výška vodního sloupce nesmí překročit 20 m.
Kotel musí smontovat osoba s příslušnou kvalifikací v oblasti instalací ÚT. Kotel lze montovat pouze v místnosti
s podmínkami odpovídajícími předpisům pro kotelny.
Odvod a zpátečka mají vnější závit G 1 1/2". Odvod vody do rozvodu připojte k nátrubku umístěnému v horní
části kotle. Zpátečku z rozvodu připojte k nátrubku umístěnému v zadní, spodní části kotle. K nátrubku G 3/4" v zadní
části kotle namontujte ventil umožňující vypuštění vody z kotle. Kotel připojte k rozvodu pomocí rozpojitelných
montážních prvků.
Proveďte následující činnosti:
•
Připojte nátrubek vývodu vody do kotle k rozvodu ÚT na k tomu určeném místě.
•
Připojte nátrubek zpátečky kotle k rozvodu ÚT na k tomu určeném místě.
•
Připojte trubky ochranného zařízení v souladu s PN-91/B-02413.
•
Naplňte rozvod ÚT vodou, až voda poteče z přepadové trubky.
•
Připojte řídicí jednotku a zkontrolujte správnost provedení elektrické instalace.
•
V případě použití oběhového čerpadla ústředního topení (doporučení výrobce) proveďte přípojku čerpadla
s tzv. „by-passem“, umožňující používání rozvodu ÚT v okamžiku eventuální poruchy čerpadla.
Podmínkou pro získání 60měsíční záruky na těsnost těla kotle je ochrana zpátečky proti přítoku topného média
s teplotou nižší než 55 °C použitím termostatického ventilu a provedením placené prohlídky kotle mezi druhým a
třetím rokem provozování.
Podmínkou pro získání 36měsíční záruky na těsnost těla kotle je montáž čtyřcestného směšovacího ventilu a ochrana
zpátečky proti přítoku topného média s teplotou nižší než 45 °C.
Hlavními požadavky na zabezpečovací zařízení jsou:
•
Expanzní nádoba otevřeného systému o objemu v souladu s PN-91/B-02413
•
Bezpečnostní výtoková trubka s průměrem závislým na tepelném výkonu kotle
•
Expanzní, signalizační, přepadová, odvzdušňovací a také cirkulační trubka umožňující zachovat vhodnou
teplotu v nádobě. Na bezpečnostní trubky se nesmí montovat ventily a závory. Tato trubka nesmí být po celé
délce zúžená a zalomená. V případě nemožnosti vedení bezpečnostních trubek co nejkratším a
nejjednodušším způsobem od nádoby, musí být způsob vedení a také průměr shodné s PN-91/B-02413
V případě montáže do stávajícího rozvodu ÚT zkontrolujte jeho technický stav.
Velikosti trubek zabezpečujících kotel v otevřeném systému dle PN-91/B-02413
Tepelný výkon kotle [kW]

Bezpečnostní trubka [mm]

od

do

DN

Vnitřní průměr

12

20

25

27,2

50

60

32

35,9

Expanzní trubka [mm]
DN
25

Vnitřní průměr
27,2
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Montáž kotle v uzavřeném systému
Kotle jsou přizpůsobeny zabezpečení v uzavřených systémech s membránovými nádobami. Kotel vybavte
ochranou proti přehřátí v případě vzniku nesprávného provozu nebo poruchy.
V systému řízení provozu kotle vybaveného výměníkem tepla (např. chladící smyčka) nebo chladicí nádobou
bezpodmínečně používejte: regulátor teploty, omezovač bezpečné teploty s ručním návratem do výchozí polohy.
Přímo na kotel bezpodmínečně namontujte pojistný ventil. Provozování kotle bez pojistného ventilu nebo
s nesprávným a nefunkčním pojistným ventilem není dovoleno, protože hrozí nebezpečí pro život a zdraví lidí.
Přesně dodržujte požadavky uvedené v návodu k montáži a obsluze pojistného ventilu.
Podmínkou pro správné fungování chladicího sytému je zajištění vyžadovaného průtoku chladicí vody
z vodovodní sítě výměníkem, proto zkontrolujte, zda tlak vody zajistí takový průtok.
Chladicí trubky 3/4”
Výkon kotle

Požadovaný průtok

kW

kg/s

m3/h

12

0,06

0,216

17

0,07

0,252

20

0,09

0,324

37

0,14

0,504

50

0,18

0,648

60

0,22

0,792

Zajištění bezpečného a správného fungování vyžaduje připojení ke stálému zdroji chladicí vody.
Připojení ke zdroji vody z domácí vodárny je ZAKÁZÁNO.
Čidlo termostatického ventilu vložte do nátrubku kotle, termostatický ventil namontujte na přívod chladicí vody. Na
trubky spojující výměník s přívodem a odtokem chladicí vody se nesmí montovat uzavírací ventily a jiná zařízení a
příslušenství.
Na kotle instalované v uzavřených systémech se vztahují požadavky norem PN-EN 12828 a jiných platných
požadavků.
Kotle jsou přizpůsobeny práci s provozním tlakem do 2 barů.
Kotel musí být nainstalován v souladu s výše uvedenými požadavky a závaznými předpisy autorizovanou
instalatérskou firmou. Kotel musí uvést do provozu pouze zaškolený servisní technik od výrobce nebo distributora.
Za správnou instalaci kotle a jeho opravy odpovídá instalatérská servisní firma, která provede první uvedení kotle
do provozu a zaznamená to do záručního listu kotle.
Jakékoli zásahy do bezpečnostního sytému a manipulace s řízením provozu kotle nebo připojení dodatečných
ovládacích zařízení neuvedených v tomto návodu jsou nebezpečné a hrozí ztrátou záruky. Opravy a údržbu kotle
může provádět pouze servisní a instalatérská firma zaškolená výrobcem nebo distributorem.
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Uvedení kotle do provozu
Kotel může obsluhovat pouze dospělá osoba, seznámená s provozem kotle a jeho obsluhou. Osoba obsluhující
kotel musí dodržovat návod k obsluze, nastavovat zadanou teplotu otopné vody, nastavit kotel a kontrolovat jeho
provoz. Instalatér, autorizovaný servis nebo servis výrobce musí po nainstalování kotle a jeho uvedení do provozu
zaškolit osoby v rozsahu obsluhy a provozování zařízení. Uživatel je povinen seznámit se s návodem k obsluze kotle,
řídicí jednotky a podavače paliva. Není dovolena přítomnost dětí v blízkosti kotle během jeho provozu. Je přísně
zakázáno zasahovat do provozu kotle, protože by to mohlo ohrozit zdraví nebo život obsluhujících a jiných osob.
Předpokládaný rozsah dokumentace musí obsahovat – technický popis kotle, dokumenty týkající se označení
CE, nákres kotle, dokumenty pojistného ventilu a membránové nádoby, návod k provozování – TPD, schéma
instalace, umístění kotle a zabezpečovacích zařízení v kotelně.
Kotel může obsluhovat pouze dospělá osoba a kotle nad 50 kW osoba, která má platné oprávnění
k obsluze kotelny.
Kotel může uvést do provozu autorizovaná servisní firma nebo servis výrobce. Při nesprávném seřízení hořáku
hrozí jeho zničení, na které se nevztahuje záruční oprava.
V případě problémů s kotlem kontaktujte servisního technika nebo technický servis:
+420 773 834 677
Činnosti, které nutně proveďte před prvním uvedením do provozu:
• Seznamte se s tímto návodem k obsluze kotle.
• Zkontrolujte, zda topný rozvod a zařízení jsou nainstalovány v souladu s projektem.
• Zkontrolujte, zda topný systém a kotel jsou těsné, naplněné vodou a odvzdušněné.
• Zkontrolujte komínový tah.
• Seznamte se důkladně s návodem k obsluze řídicí jednotky.
• V řídicí jednotce zadejte provozní nastavení kotle.
• Seřiďte spalování v hořáku.
• V řídicí jednotce nastavte parametry ovládání zařízení kotelny (ventily, termostaty, čerpadla a jiné v závislosti na
typu řídicí jednotky a příslušenství).
• Seznamte uživatele s bezpečným a ekonomickým provozováním kotle.
• Datum prvního uvedení do provozu zapište do záručního listu.
• Vyplňte „Protokol o zprovoznění kotelny“ a odešlete jeden stejnopis do dvou týdnů firmě Novitera, a.s., abyste získali
prodlouženou záruku.
Před uvedením kotle do provozu zkontrolujte kapacitu podavače:
•
Nasypejte pelety do zásobníku.
• Sejměte spodní část ohebné hadice mezi hořákem a podavačem a vložte ji do nádoby (např. pytel po peletách).
• Zapněte podavač pomocí funkce Manuální ovládání v řídicí jednotce do doby dosažení přesypu ohebnou hadicí.
Počkejte asi 3–5 min., aby se ocelový žlab úplně zaplnil. Vyprázdněte nádobu.
• Podavač zapněte na 10 min. a čekejte, až se pelety přesypou do zásobníku.
• Zvažte objem nádoby a získanou hodnotu násobte šesti (za hodinu je 6 cyklů po 10 minutách).
• Dosaženou hodnotu zapište do Servisní nastavení > Nastavení hořáku > Provoz > Kapacita hořáku.
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Obsluha kotle
Spalování pelet v automatickém hořáku
Otevřete násypný otvor zásobníku, nasypte do něj minimálně 20 kg paliva. Řídící jednotka má přednastavené
parametry spalování (Doba podávání, Výkon přívodu vzduchu) v závislosti na výkonu hořáku. Tyto parametry upravte
v závislosti na odběru výkonu, druhu paliva, charakteristice komína a umístění podavače. Doporučuje se regulovat
spalování pomocí analyzátoru spalin. Vhodně nastavený proces spalování se vyznačuje žlutooranžovou barvou
plamene a absencí neshořelého paliva v popelníku. Regulaci procesu spalování v hořáku provádějte po každé
změně paliva (granulace, kvalita a šarže).
Po zapnutí ovladače se kotel přepne do režimu „Zapalování“ s použitím zapalovací spirály. Zapálený plamen zjistí
fotočidlo a zapne režim „Provoz“.
Palivo dosypávejte pravidelně tak, že naplníte celý zásobník. Zásobník po naplnění palivem zavřete.
Zkontrolujte, zda nejsou v palivu kameny, kousky dřeva, provázky a jiné nežádoucí předměty. V zásobníku
skladujte pouze vhodné palivo. Je přísně zakázáno používat zásobník pro jiné účely.
Odstraňování popela
Popel odstraňujte v závislosti na kvalitě používaného paliva podle potřeby, ale tak často, aby popel nepřesahoval
spodní část hořáku. Doporučujeme odstraňovat popel vždy při dosypávání paliva.
Regulace výkonu kotle
Regulace výkonu kotle spočívá v nastavení množství podávaného paliva v poměru k množství vzduchu
prostřednictvím nabídky „Modulace výkonu“. Regulujte „Dobu podávání“ a „Výkon přívodního vzduchu“ ve třech
samostatných intervalech výkonu (minimální – 30 %, střední – 50 %, maximální – 100 %), které tvoří celkovou
charakteristiku provozu hořáku. Vhodně seřízený kotel se vyznačuje bezproblémovým dosažením nastavené teploty.
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Teplotní ochrana
Kotel se musí provozovat s rozdílem teplot odvodu a zpátečky v rozsahu 10–20 ° a teplotě zpátečky alespoň 45 °
nebo 55 °C.
Abyste zabránili hromadění nadměrného kondenzátu ze spalin a tímto se prodloužila životnost kotle, doporučuje
se udržovat teplotu kotle na minimálně 65 °C, při správně fungujícím troj-nebo čtyřcestném směšovacím ventilu.
Abyste dosáhli nejlepší úspory, používejte směšovací ventil na rozvodu ústředního topení. Jako topné médium se
doporučuje používat čistá, měkká voda, nejlépe destilovaná, upravená nebo převařená.
Abyste dosáhli správného provozu kotle, dlouhého bezporuchového a efektivního provozování, proveďte tyto úkony:
• Namontujte termostatický ventil chránící zpátečku kotle proti přítoku topného média s teplotou nižší než 55 °C.
• Namontujte troj- nebo čtyřcestný směšovací ventil pro seřizovací účely nastavení teploty rozvodu ÚT.
• Nejefektivnější je provozování kotle na úrovni 80 % jeho jmenovitého výkonu s teplotou kotle 65–70 °C.
Nízkoteplotní koroze
Při provozování kotle s teplotou pod 55 °C se vodní pára obsažená ve spalinách sráží na stěnách kotle a ve spojení
s chemickými sloučeninami obsaženými ve spalinách tvoří žíravé látky.
Delší provozování s nižší teplotou může způsobit korozi, a zkrátit životnost kotle. Kotel provozujte při teplotě alespoň
65 °C.
Schéma připojení teplotní ochrany – podmínka pro získání 60měsíční záruky na těsnost těla.

TEPLOTA KOTLE
MINIMÁLNĚ 65°C

TEPLOTA ZPÁTEČKY
MINIMÁLNĚ 55°C

OCHRANA KOTLE TERMOSTATICKÝM VENTILEM
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Údržba kotle
Doporučuje se provést generální prohlídku kotle alespoň jednou za rok. Během prohlídky zkontrolujte stav
výměníku kotle, hořáku, podavače paliva a ovladače.
Prohlídku musí provést autorizovaný servisní technik nebo servis výrobce kotle. Alespoň jednou za týden vyčistěte
výměník kotle od nánosů a prachu (v četnosti závislé na nahromaděných usazeninách).
Pravidelně čistěte regulátor kotle a zabraňte tak hromadění se prachu a popela na této části. Po ukončení topné
sezony nevypouštějte vodu z kotle, ale důkladně vyčistěte kotel, topeniště, spalinové kanály, dvířka, kryty, kouřovod
a proveďte prohlídku a údržbu hořáku, ovladače, podavače dle TPD těchto zařízení a poškozené součásti vyměňte.
Jednou za 14 dnů proveďte kontrolu stavu otopné vody v kotli a v celém ústředním topení. Pokud je v ústředním
topení málo vody, doplňte ji. Pokud bude poškozena těsnicí šňůra a přestane splňovat svou funkci, proveďte seřízení
na uzávěru a závěsu. Pokud seřízení nebude účinné, vytáhněte šňůru z drážky z dvířek, otočte ji o 90° a vložte zpět
do drážky dvířek. Je to pouze dočasné řešení, proto počítejte s výměnou těsnicí šňůry.
Po každé topné sezoně důkladně vyčistěte kotel. Množství sazí a popílku závisí na kvalitě používaného paliva a
provozních podmínkách. Pokud bude výkon kotle větší než vyžadovaný nebo kotel bude provozován při příliš nízkých
teplotách, dojde k většímu usazování sazí a popílku.
Výměna těsnicí šňůry ve dvířkách
Starou těsnicí šňůru vytáhněte z drážky dvířek pomocí šroubováku a vyčistěte drážku, ve které byla šňůra
vsunutá. Do vyčištěné drážky zasuňte novou těsnicí šňůru. Začátek šňůry zasuňte do drážky ve dvířkách ve
vodorovné části. Rukou nebo jemným poklepáním malým kladívkem zatlačte šňůru do drážky po obvodu dvířek. Pak
přivřete dvířka a přitlačením se snažte zatlačit šňůru do drážky tak, abyste mohli dvířka zavřít.
Údržba a čištění hořáku
Během spalování pelet se může v hořáku objevit struska (v závislosti na kvalitě používaného paliva to může být
velmi často). Strusku pravidelně odstraňujte, jinak budete mít problémy se zapalováním. Doporučuje se kontrola
čistoty topeniště alespoň jednou za týden. Tuto kontrolu provádí uživatel kotle. Pokud zjistíte značné znečištění
topeniště, ihned jej očistěte. Usazování nánosů na hořáku může způsobit jeho prohoření (nepodléhá záruční opravě).
Pravidelně vymontujte převodový motor se šnekem a vyčistěte rouru podavače od rozdrcených pelet.

Nouzové vypnutí kotle
V případě nouzových stavů, jako jsou překročení teploty 100 °C, nárůst tlaku, zjištění nenadálého – velkého úniku
vody z kotle nebo rozvodu ÚT, prasknutí trubek radiátorů, doprovodné armatury (ventily, závory, čerpadla) a jiných
rizik pro další provozování kotle, proveďte:
• vypněte ovladač, což zastaví podavač paliva a odstraní žár z topeniště,
• zjistěte příčinu poruchy a po jejím odstranění a zjištění, že kotel a rozvod jsou technicky způsobilé, uveďte kotel
do provozu.

Podmínky požární bezpečnosti
•
•
•
•
•

Kotel je vyroben z nehořlavých materiálů potvrzených příslušnými atesty.
Bezpodmínečně je zakázáno provozovat kotel s otevřenými dvířky.
V bezprostřední blízkosti kotle neskladujte paliva a hořlavé materiály – zachovejte bezpečnou vzdálenost
minimálně 1,5 m. Bude-li třeba, proveďte vyhrazení nebo zakrytí nehořlavými materiály.
Kotelna musí být vybavena hasicím přístrojem a snadným přístupem ke zdroji vody.
Každé 2–3 měsíce proveďte čištění komínového průduchu a kouřovodu, abyste vyloučili riziko požáru.
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Ochrana životního prostředí
Kotel byl vyroben z materiálů šetrných k životnímu prostředí. Po ukončení provozu a opotřebení kotle proveďte
demontáž a likvidaci. Demontáž jednotlivých součástí kotle nevyžaduje speciální popis vzhledem k jeho jednoduché
konstrukci. Opotřebené kovové části nechte sešrotovat. Ostatní části skladujte v souladu s příslušnými předpisy a
pak odevzdejte do sběrny zabývající se likvidací.

Hlučnost
Vzhledem k určení a specifikaci práce podavače nelze odstranit samotný zdroj hluku, avšak vzhledem ke krátké a
pravidelné práci podavače není tento druh hluku nebezpečný.

Závěrečné poznámky
Instalaci kotle může provést pouze osoba s příslušnou kvalifikací a oprávněním pro montáž kotle. Připojení kotle
k rozvodu ÚT, elektrické instalaci a komínovému průduchu musí být provedeno v souladu s TPD a platnými normami.
Ve vlastním zájmu, a především v zájmu bezpečnosti, svěřte montáž a provedení rozvodu instalatérské firmě,
která provede práce v souladu se stavebním zákonem a také poskytne záruku na správnou a náležitou kvalitu
provedených prací. Musí to být potvrzeno razítkem a podpisem na poslední stránce tohoto návodu.
Kotle pracující v režimu automatického podávání paliva. V případě výpadku elektrické energie automaticky
zhasnou a nevytvářejí nebezpečí – automaticky se přeruší podávání paliva.
Výrobce neodpovídá za nesprávný provoz kotle, který nebyl používán v souladu s návodem na obsluhu a určení a
pokud nebylo používáno příslušenství doporučované výrobcem.
Záruční, pozáruční opravy a pravidelné prohlídky může provádět pouze servis výrobce nebo specializovaná servisní
firma.

Zbytkové riziko
Při hodnocení a představení zbytkového rizika se považuje kotel za zařízení, které bylo do okamžiku zahájení
výroby navrženo a provedeno podle současného stavu techniky a v souladu s uznávanou inženýrskou praxí.
Zbytkové riziko není spojeno s konstrukcí nebo vadným provedením kotle, ale vyplývá z chybného nebo
nesprávného postupu osoby obsluhující kotel a existuje v případě nedodržení specifikovaných pokynů a podmínek
pro bezpečné provozování kotlů.
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Záruka
Notatki
Výrobce poskytuje záruku na kotel nainstalovaný v souladu se závaznými předpisy a návodem k montáži.
Informujeme odběratele, že uvedení do provozu a servis všech kotlů firmy HEIZTECHNIK musí provádět
autorizovaný servisní technik. V případě montáže v rozporu s tímto návodem nebude poskytnuta záruka a také
nebude uznána žádná záruční reklamace.
Výrobce si vyhrazuje právo na všechny změny prováděné v rámci technického vylepšení výrobku.
Každá reklamace musí být nahlášena ihned po zjištění poruchy.
Reklamace nahlašujte písemně: e-mailem – info@novitera.cz, dopisem, osobně v sídle firmy, u prodejce nebo
prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách www.novitera.cz (dostupný pro přihlášené uživatele).
VÝROBCE

DISTRIBUTOR

P.P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp.
k. ul.Drogowców 7
83-250 Skarszewy

Novitera, a.s.
Západní 1810
360 01 Karlovy Vary

fax +48 58 588 08 21
tel. +48 58 560 85 57
e-mail: biuro@heiztechnik.pl

tel. +420 776 186 788
e-mail: info@novitera.cz

Pondělí–pátek 08:00–16:00
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Podmínky pro bezpečné provozování kotlů
Základní podmínkou pro bezpečné provozování kotlů je provedení rozvodu v souladu s PN-91/B-02413 (otevřený
systém) nebo PN-EN 12828 (uzavřený systém).
Kotel může obsluhovat pouze dospělá osoba a kotle nad 50 kW osoby, které mají platné oprávnění pro obsluhu
kotelen.
Je zakázáno používat kotel pro jiné účely než popsané v TPD a provozovat s nízkou hladinou vody v
rozvodu pod úrovní vývodu signalizační trubky v expanzní nádrži.
Při provozování nevkládejte ruce do nebezpečných a zakázaných míst, především do podavače, zásobníku
paliva, hořáku, popelníku atd.
Je zakázáno provozovat kotel s otevřenými dvířky: topeništními, popelníkovými a čisticími.
Pokud budete muset otevřít dvířka, nestůjte naproti otvoru, ale bokem se zachováním zvýšené pozornosti.
Nepřibližujte se s otevřeným ohněm k pootevřeným topeništním dvířkám během přestávky ventilátoru nebo ihned
po jeho zapnutí, protože neshořelý plyn může způsobit výbuch.
Udržujte pořádek v kotelně, kde se nesmí nacházet žádné předměty nesouvisející s obsluhou kotlů.
Při čištění a údržbě kotle používejte osvětlení s napětím do 24 V.
Dbejte na dobrý technický stav kotle a s ním souvisejícího rozvodu ÚT, a zejména na těsnost topeništních,
popelníkových dvířek a také krytů čisticích otvorů.
Veškeré poruchy kotle ihned odstraňujte. Po provedení opravy elektrické instalace zkontrolujte nulování zásuvek a
elektrických zařízení namontovaných na kotli.
V zimním období nepřerušujte vytápění, které by mohlo způsobit zamrznutí vody v rozvodu nebo jeho části, což je
zejména nebezpečné, proto zapálení kotle s neprůchodným rozvodem ÚT může způsobit vážné škody.
Zkontrolujte palivo a odstraňte nežádoucí předměty, jako jsou: kameny, kousky dřeva, provázky atp.
Naplňování rozvodu a jeho zprovoznění v zimním období provádějte velmi opatrně. Rozvod v tomto období
naplňujte horkou vodou, aby nedošlo k zamrznutí vody v rozvodu při naplňování.
Při jakémkoli podezření na možné zamrznutí vody v rozvodu ÚT, zejména v bezpečnostním systému
kotle, zkontrolujte průchodnost systému. Pokud systém nebude průchodný, kotel nezapalujte.
Zapálení kotle neprovádějte s použitím takových prostředků jako benzin, nafta a jiné lehce hořlavé a
výbušné prostředky. V odůvodněných případech nebezpečí požáru budovy zavolejte hasiče (např. vznícení
zásobníku paliva nebo sazí v komínu).
Je zakázáno provádět jakékoli svépomocné úpravy a opravy elektrické instalace. Údržbu elektrické
instalace může provést oprávněný elektrikář.
Topeniště nezalévejte vodou.
Zásobník paliva nepoužívejte pro jiné účely než pro uskladnění příslušného vhodného paliva a
nevkládejte do něj odpad a nežádoucí předměty.
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Poruchy a jejich řešení
Druh závady

Nelze dosáhnout zadané teploty

Kouř při otevření dvířek

Příliš velká spotřeba paliva

Špatné spalování paliva (struskování,
nedohoření)

Znatelný nárůst teploty nad nastavenou
teplotu

Nepřetržitý provoz zařízení
připojených k řídicí jednotce i přes
zhasnutou kontrolku na panelu

Regulátor se nezapíná

Možná příčina poruchy

Řešení

Nesprávné nastavení parametrů řídicí
jednotky

Nastavte vhodný proces spalování
s dodržením pokynů k obsluze

Špatná kvalita pelet

Vhodně seřiďte proces spalování

Znečištěný kotel

Vyčistěte kotel

Nevhodný výběr typu kotle k velikosti
vytápěné budovy

Vyberte vhodné parametry

Ucpaný komín nebo otvor přivádějící
čerstvý vzduch do kotelny

Zkontrolujte komín a otvor přivádějící
vzduch

Opotřebené těsnění dvířek

Vyměňte těsnicí šňůru

Příliš slabý komínový tah

Proveďte úpravu komína

Znečištěný kotel

Vyčistěte kotel

Nesprávně nastavené parametry spalování

Seřiďte parametry spalování

Špatná kvalita paliva

Vyměňte palivo

Nevhodný výběr kotle k velikosti vytápěné
budovy

Vyberte vhodné parametry řídicí jednotky,
popř. kontaktujte servis

Nedostatečné množství vzduchu pro
množství paliva

Seřiďte parametry řídicí jednotky

Nízká kvalita paliva

Vyměňte palivo

Nesprávné nastavení řídicí jednotky

Seřiďte nastavení řídicí jednotky

Příliš silný komínový tah

Namontujte regulátor komínového tahu

Nevhodné připojení zařízení k řídicí
jednotce

Zkontrolujte připojení zařízení

Pravděpodobné poškození ovladače

Kontaktujte servis

Poškozená pojistka, poškozený varistor

Zkontrolujte pojistky

Nepřipojený nebo slabě vtlačený kabel
spojující ovladač s prováděcím modulem

Zkontrolujte spojení ovladače s modulem

STB rozpojilo systém

Resetujte STB

Ucpaná roura podavače

Vyčistěte rouru podavače

Nepracuje podavač

Srážení vody na stěnách kotle

Zobrazení zprávy „Neúspěšný pokus o
zapálení“

Příliš nízko nastavená provozní teplota kotle Zvyšte provozní teplotu kotle (na 65 °C)
Netěsný výměník

Kontaktujte servis

Usazená struska na hořáku

Vyčistěte hořák

Chybí palivo

Doplňte palivo v zásobníku

Nereagující zařízení: ventilátor, zapalovací
spirála, podavač

Zkontrolujte funkčnost zařízení
v režimu manuálního ovládání
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Technický list
TECHNICKÝ LIST V SOULADU SE SMĚRNICÍ EU 2015/1187
DOPLŇUJÍCÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY 2009/125/ES
Název a adresa dodavatele
zařízení

PARAMETRY
ZAŘÍZENÍ

Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa
ul. Drogowców 7, 83 - 250 Skarszewy

M.J. HT DasPell
GL 12

IDENTIFIKÁTOR MODELU
HT DasPell
GL 17

HT DasPell
GL 20

HT DasPell
GL 25

HT DasPell
GL 30

HT DasPell
GL 50

HT DasPell
GL 60

Třída energetické
účinnosti

-

Jmenovitý tepelný
výkon

kW

12

17

20

25

30

37

50

60

Index energetické
účinnosti EEI

-

114

115

115

116

116

117

116

115

Sezónní energetická
účinnost vytápění
místností

%

77%

78%

78%

79%

79%

80%

79%

78%

Zvláštní bezpečnostní
opatření při montáži,
instalaci nebo údržbě
zařízení

-

Před zahájením montáže, uvedením do provozu a provozováním kotle se seznamte
s pokyny uvedenými v TPD zařízení a dodržujte je
(NÁVOD K OBSLUZE (TPD), MONTÁŽ, POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBA).
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Servisní list
Č. opravy

Datum
opravy

Popis poruchy

Poznámky

Razítko servisu
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
• Výrobce "Przedsiębiorstwo Produkcyjne Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k." poskytuje kupujícímu a uživateli záruku na
zakoupený výrobek.
• Výrobce nese odpovědnost z titulu záruky v případě, že vada vznikla z příčin výrobních v samotném zařízení.
• Výrobci přísluší právo rozhodnout, zda poruchu odstraní nebo dodá nové zařízení.
• Záruční oprava je bezplatná.
• Záruka se vztahuje pouze na zařízení namontovaná v souladu s návodem k obsluze, záručními podmínkami a
platnými předpisy.
• Záruka na tělo kotle činí 36 nebo 60 měsíců (ale nejdéle 42 nebo 66 měsíců od data výroby), 24 měsíců na
regulátor kotle, systém podávání paliva a systém přívodu vzduchu (ale nejdéle 30 měsíců od data výroby).
• Podmínkou pro získání 60-ti měsíční záruky na těsnost těla kotle je montáž tepelné ochrany kotle proti
nízkoteplotní korozi – ( termostatický ventil 55°C ) a provedení placené roční servisní prohlídky kotle po dobu
následujících čtyř let.
• Podmínkou pro získání 36-ti měsíční záruky na těsnost těla kotle je montáž ochrany zpátečky proti teplotě nižší
než 45 °C.
• Záruka se nevztahuje na provozní díly – běžně se opotřebovávající jako jsou: ocelové zákrytové desky topeniště,
přepážky topeniště, rukojeti a jejich háčky, šrouby, pružné spojky, těsnění, těsnicí šňůry, izolační rohože dvířek
společně se zákrytovými plechy, čidla, tepelné a napěťové ochrany.
• Prodloužená záruka platí pouze v případě potvrzení montáže zařízení „Protokolem o zprovoznění kotelny“. Abyste
mohli uplatnit záruční ochranu, zašlete úplně vyplněný „Protokol o zprovoznění kotelny“ na adresu firmy
NOVITERA, a.s. Převzetí dokumentu potvrdí zaměstnanec firmy Novitera, a.s. Nevyhotovení protokolu má za
následek zkrácení záruky na tělo kotle na 36 měsíců (ale nejdéle 42 měsíců od data výroby).
• Reklamace se podávají písemně na e-mail:info@novitera.cz, poštou, osobně v sídle firmy nebo prostřednictvím
formuláře zveřejněného na stránkách www.novitera.cz (dostupného pro přihlášené uživatele).
• Záruka zaniká v případě zjištění úprav nebo používání zařízení v rozporu s určením.
• Záruka zaniká v případě zjištění, že kotel je namontován v uzavřeném systému (tlakovém) bez povinné ochrany
podle zákona.
• Záruka zaniká v případě montáže kotle v rozporu s předpisy.
• Výrobce neodpovídá za mechanické poškození nebo poškození spojené s provozováním.
• V nepředpokládaných záležitostech se použijí ustanovení občanského zákoníku.
• Výše uvedené záruční podmínky platí pro výrobky firmy Heiztechnik namontované a provozované na území České
republiky.
• V případě neodůvodněného zavolání servisu klient hradí veškeré náklady na příjezd servisního pracovníka a na
provedení eventuálního servisního zásahu.

Heiztechnik

28

Technická dokumentace

HT DasPell
GL
Záruční list, uvedení do provozu, prodej, servisní prohlídky
Výrobní č. kotle:

Typ kotle:

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

Datum předání do prodeje:
Razítko výrobce:
..............................................................................................

Datum prodeje:
Razítko prodejního místa:
..............................................................................................

Datum montáže:
Razítko instalatérské firmy:
..............................................................................................

Datum servisní prohlídky:

Razítko autorizovaného servisu:

.............................................................................................. Poznámky autorizovaného servisu:

Datum prohlídky:

Razítko autorizovaného servisu:

.............................................................................................. Poznámky autorizovaného servisu:

Datum prohlídky:

Razítko autorizovaného servisu:

.............................................................................................. Poznámky autorizovaného servisu:
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STEJNOPIS PRO UŽIVATELE

NOVITERA a.s.
Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary
tel.: + 420 608 662 267, +420 773 834 677
www.novitera.cz

ZÁRUČNÍ LIST (UŽIVATELE)
POTVRZENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI KOTLE

ÚDAJE O KOTLI
TYP / VÝKON KOTLE
SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLE
DATUM VÝROBY

TECHNICKÁ KONTROLA
Razítko a podpis
ÚDAJE O PRODEJCI

NÁZEV / RAZÍTKO

DATUM PRODEJE
ÚDAJE O INSTALAČNÍ FIRMĚ

NÁZEV / RAZÍTKO

V případě zjištění nepravidelností může servis
odstoupit od spuštění kotle, což musí být
zapsáno do záručního listu.
Doplněné
parametry
teploty
spalin
a
komínového
tahu
jsou
bezpodmínečně
vyžadovány při reklamačním nahlášení týkajícím
se kouření z kotle nebo nesprávného spalování.

DATUM INSTALACE
TELEFON
NAMĚŘENÉ PARAMETRY
Teplota spalin [°C]
Komínový tah [Pa]
ÚDAJE O UŽIVATELI
PŘÍJMENÍ, JMÉNO

ADRESA

TELEFON
PODPIS
POZNÁMKY

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že:






Během spuštění prováděného servisní
firmou kotel neprokázal žádnou
závadu,
Obdržel návod k obsluze a instalaci
kotle s vyplněným záručním listem a
potvrzením o jakosti a kompletnosti
kotle,
Při spuštění provedeném servisní firmou
byl zaškolen a rozumí zásadám provozu
a obsluhy kotle a zásadám nahlašování
případných reklamací.

Záznam o provedených záručních a pozáručních opravách
Provedená činnost

Podpis, datum, razítko
autorizovaného servisu

STEJNOPIS
PRO VÝROBCE

NOVITERA a.s.
Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary
tel.: + 420 608 662 267, +420 773 834 677
www.novitera.cz

ZÁRUČNÍ LIST (VÝROBCE)
POTVRZENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI KOTLE

ÚDAJE O KOTLI
TYP / VÝKON KOTLE
SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLE
DATUM VÝROBY

TECHNICKÁ KONTROLA
Razítko a podpis
ÚDAJE O PRODEJCI

NÁZEV / RAZÍTKO

DATUM PRODEJE
ÚDAJE O INSTALAČNÍ FIRMĚ

NÁZEV / RAZÍTKO

V případě zjištění nepravidelností může servis
odstoupit od spuštění kotle, což musí být zapsáno
do záručního listu.
Doplněné parametry teploty spalin a komínového
tahu jsou bezpodmínečně vyžadovány při
reklamačním nahlášení týkajícím se kouření z kotle
nebo nesprávného spalování.

DATUM INSTALACE
TELEFON
NAMĚŘENÉ PARAMETRY
Teplota spalin [°C]
Komínový tah [Pa]
ÚDAJE O UŽIVATELI
PŘÍJMENÍ, JMÉNO

ADRESA

TELEFON
PODPIS
POZNÁMKY

Vystřihněte prosím a zašlete na adresu NOVITERA a.s.

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že:
 Během spuštění prováděného servisní
firmou kotel neprokázal žádnou závadu,
 Obdržel návod k obsluze a instalaci kotle
s vyplněným záručním listem a potvrzením
o jakosti a kompletnosti kotle,
 Při spuštění provedeném servisní firmou byl
zaškolen a rozumí zásadám provozu a
obsluhy kotle a zásadám nahlašování
případných reklamací.

STEJNOPIS PRO VÝROBCE

NOVITERA a.s.
Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary
tel.: + 420 608 662 267, +420 773 834 677
www.novitera.cz
ÚDAJE O FIRMĚ
PROVÁDĚJÍCÍ SPUŠTĚNÍ

ZÁZNAM O SPUŠTĚNÍ KOTLE

Název

Telefon

Adresa

Připojení kotle v systému



UZAVŘENÉM

Pojistný ventil



ANO



NE

Expanzní nádrž



ANO



NE

Zařízení pro odběr přebytečné
teploty



ANO



NE

Elektronický regulátor kotle



ANO



NE

Přívodní ventilace



ANO



NE

Odtahová ventilace



ANO



NE

Tepelná ochrana vody vracející se
do kotle (čtyřcestný směšovací
ventil, termostatický ventil,)



ANO



NE

Typ ochrany

JINÉ POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

Výkon ventilátoru [%]
Stupeň otevření krytu ventilátoru [%]
Plocha vytápěná kotlem [m²]
Typ čtyřcestného ventilu
Průřez trubek přívodu a zpátečky [mm]
Objem zásobníku TUV [dm³]
Výška komínu [m]
Průměr komínu [mm]
Průměr a úhel sklonu kouřové roury [mm]
Délka kouřové roury od kotle do komínu [m]
POZNÁMKY

Vystřihněte prosím a zašlete na adresu NOVITERA a.s.

Č. REKLAMCE

NOVITERA a.s.
Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary
tel.: + 420 608 662 267, +420 773 834 677
www.novitera.cz

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

ÚDAJE O KOTLI

ÚDAJE O UŽIVATELI
PŘÍJMENÍ
JMÉNO
ADRESA

TYP / VÝKON KOTLE
SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLE
DATUM ZAKOUPENÍ
NÁZEV PRODEJCE
DATUM INSTALACE

TELEFON

NÁZEV INSTALAČNÍ FIRMY

POPIS NAHLÁŠENÉ PORUCHY:

PODPIS UŽIVATELE:

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že se seznámil se záručními podmínkami, na jejichž
základě nahlašuje poruchu a souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby
reklamačního procesu v souladu se zákonem ze dne 29.08.1997 o ochraně osobních údajů.

ODSTRANĚNÍ PORUCHY (VYPLNÍ SERVISNÍ PRACOVNÍK)

DATUM PŘIJETÍ
NAHLÁŠENÍ

PŘÍJMENÍ JMÉNO SERVISNÍHO
PRACOVNÍKA

ADRESA
TELEFON
DRUH OPRAVY:

PORUCHA ZJIŠTĚNÁ SERVISNÍM PRACOVNÍKEM A ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ PORUCHY:



Záruční oprava



Placená oprava



Placená pozáruční oprava

UKONČENÍ REKLAMAČNÍHO PROCESU
DATUM ODSTRANĚNÍ PORUCHY

PODPIS SERVISNÍHO PRACOVNÍKA

PODPIS UŽIVATELE

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že porucha byla odstraněna a kotel správně
pracuje

Č. REKLAMCE

NOVITERA a.s.
Západní 1810, 360 01 Karlovy Vary
tel.: + 420 608 662 267, +420 773 834 677
www.novitera.cz
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SÉRIOVÉ ČÍSLO KOTLE
DATUM ZAKOUPENÍ
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