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Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

HEIZTECHNIK

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
Prohlašuji s plnou odpovědností, že kotle pro ústřední topení

Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B o mocy od 30 do 300 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-EN ISO 12100-1

Kromě toho kotle splňují kritéria energeticko-ekologického standardu kladená na
nízkoteplotní kotle s malým výkonem na pevná paliva
Potvrzením toho je značka

umístěná na zařízení

Zdzisław Kulpan
jednatel

Skarszewy 01.09.2015
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Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B

Úvod
Firma Heiztechnik Vám děkuje za zakoupení našeho topného zařízení.
Kotle řady Q PLUS AGRO / Q PLUS AGRO B jsou určeny pro spalování BALÍKY SLÁMY.
Díky inovativnímu designu a využití nejnovějšího vývoje v oblasti zpracování oceli ve výrobním procesu jsme
vytvořili cenově výhodné zařízení pro vaše domácnosti, provozovny a obchodní prostory o rozloze do 3 000 m² *. Při
navrhování kotlů řady Q PLUS AGRO / Q PLUS AGRO B jsme chtěli splnit vaše potřeby a očekávání, proto jsme svou
práci založili na dlouholetých pozorováních a názorech uživatelů. To vedlo k vytvoření jednoduchých přístrojů a vysoké
účinnosti.
TENTO NÁVOD OBSAHUJE POKYNY PRO INSTALACI, OBSLUHU A SPRÁVNÉ PROVOZOVÁNÍ KOTLE.
PŘED INSTALACÍ, SPUŠTĚNÍM A PROVOZEM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU.
Zárukou pro správný a dlouhodobý provoz zařízení je dodržování pokynů uvedených v tomto návodu.
* V závislosti na kvalitě tepelné izolace budovy.

Pokyny
Úvodní činnosti
 Zkontrolujte úplnost dodávky, stav zásilky (zkontrolujte, zda zásilka nebyla poškozena

během přepravy) a porovnejte údaje z typového štítku se záručním listem.

 Pečlivě si přečtěte návod k použití kotle a automatizace.
 Před instalací kotle si pozorně přečtěte část o instalaci kotle.

POZNÁMKY!
 Během přepravy je třeba dbát na ochranu kotle a jeho příslušenství 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 instalaci kotle.
V případě poruchy ihned kontaktujte autorizovaný servis.
Neodborný zásah může způsobit poškození kotle.
K opravám používejte pouze originální náhradní díly.
Záruka na těsnost výměníku (plechy a sváry) je stanovená na 3 roky. Na regulaci a ventilátor je záruka 2
roky.
 Záruka se nevztahuje na spotřební části – spotřebovávající se jako jsou: litinový rošt, izolační šňůra, Izolační
vaty, kliky, šrouby, čidla, tepelná a napěťová ochrana.
 Záruční list a záruční podmínky jsou součásti tohoto návodu.






Poruchy a nesprávný provoz kotle vzniklé v následku neznalostí TPD nepodléhají reklamaci – zejména:
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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
Heiztechnik
Technická dokumentace
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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
Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B je ocelový, nízkoteplotní teplovodní kotel pro vytápění objektů s energetickou
náročností v rozsahu 20 – 300 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

6

Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B

UPOZORNĚNÍ!
Kotle mohou pracovat jen v otevřeném topném systému s ochranou zabraňující přehřátí kotle a
vzhledem k dynamice spalování s akumulační nádobou.

Palivo
Q PLUS AGRO - základním palivem je sláma - v kostkách.
Q PLUS AGRO B - základním palivem je sláma - v balících.

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.
Správný výběr velikosti kotle určuje jeho hospodárnost a účinnost. Základem pro výběr kotle je tepelná bilance
vytápěného zařízení připravená dle PN-B-03406:1994

Charakteristika kotlů
1. Kotel je vyrobeny z vysoce kvalitních atestovaných ocelových plechů. Plášť je vyroben z plechu
nalakovaného práškovou barvou.
2. Konstrukce Všechny kotle řady Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B jsou založeny na vysoce kapacitním
výměníku tepla.
Ve spodní části kotle je spalovací komora, v horní části tělesa kotle je topná část, která se skládá z vodního
sloupce, dvou vodních přapážek, vnitřního vodního pláště a spalinové výměníky se žárovými trubkami, které jdou
do komína.
V horní a střední části kotle se nacházejí dvířka pro čištění výměníku.
Ve spodní přední části kotle je otvor s dvířky popelníku.
W kotlech Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B spalování probíha ve spalovací komoře. Následně jsou
spaliny vedeny do zadní části spalovací komory a vznášejíce se vzhůru dochází k ohřívání dopředu postupujícího
vodního sloupce, aby následně po otočení se v přední části kotle postupuji přes trubková výměník, směřující k
zadní části kotle směrem ke kouřovodu.
3. Přívod a odvod vody z kotle je proveden z trubek s vnějším závitem G 2 ½” .
4. Kouřovod kotle s vnitřním průměrem 250 mm - 350 mm je umístěn na zadní straně kotle
5. Pro napouštění nebo vypouštění vody z kotle je určen nátrubek G ¾” umístěný v zadní spodní části
kotle.
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Váha kotle

Objem spalovací
komory

L

“

mm

kg

dm

350

180

154

29

50

80

87

51

1200

620

110

130

180

154

29

90

80

87

51

1150

110

210

180

154

29

90

80

167

51

85

610

2 1/2

250

1850

3

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

130

A - Šířka

I - Výška
přikládacího otvoru

900

200

H - Hl. Spalovací
komory

200

2 1/2

G - Výška spalovací
komory

2 1/2

360

F - Šířka spalovací
komory

260

85

E - Výška ke stř.
zpátečky

85

24

D - Výška ke stř.
kouřovodu

22

30 - 50

C - Výška

20 - 30

50

30

C

o

B - Hloubka

30

70

50 - 100

Přípojka komína

Pa

Přípojka rozvodu

Min. komínový tah

kW

Objem vody

Rozsah výkonu

kW

Max. provozní
teplota

Jmenovitý výkon

Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B
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30

C

L

“
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o

85

2700 Dn100 350
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5500 4000

E - Výška ke stř.
zpátečky.

D - Výška ke stř.
kouřovodu.

C - Výška korp.

E

D

C

A

B - Hloubka korp.

A - Šířka kotle

Objem spal. komory

100 - 300

Váha kotle

300

Přípojka komína

Pa

Přípojky rozvodů

Min. komínový tah

kW

Objem vody

Rozsah výkonu

kW

Max. provozní
teplota

Jmenovitý výkon
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AGRO 300

B

AGRO 300 - Rozměry a technické údaje

cm

cm

cm

cm

cm

198

311

238

200

30
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Q PLUS AGRO B

Q PLUS AGRO 150 B
B

G

D

C

A

F

F - Hl. spal. komory

cm

cm

cm

350

2200

183

216

226

211

150

148

300

100 - 300

30

85

2200 2 1/2

350

3500

183

357

226

211

269

148

L

“
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G - Šiř. sal. komory

cm

1300 2 1/2

C

C - Výška korp.

cm

85

B - Hloubka korp.

cm

28

A - Šířka kotle

kg

50 - 150

Váha kotle

mm

150

o

Přípojka komína

Pa

Přípojky rozvodů

Min. komínový tah

kW

Objem vody

Rozsah výkonu

kW

Max. provozní
teplota

Jmenovitý výkon

Objem spal. komory

Q PLUS AGRO B - Rozměry a technické údaje
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Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B

Vybavení kotle
1. Kotel Q PLUS AGRO/QPLUS AGRO B
- návod k obsluze se záručním listem,
- výměník kotle,
- ventilátory,
- řídicí jednotka kotle,
- pohrabáč, čistící kartáč.
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 400 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 100 – 150 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.
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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.

Otopný systém
Kotle řady Q PLUS AGRO / Q PLUS AGRO B jsou určeny pro práci v otevřeném systému. Aby se
zabránilo hromadění nadměrného kondenzátu ze spalin a tím prodloužení životnosti kotle, doporučuje se
udržovat teplotu v kotli nejméně 65°C, s dobře fungujícím třícestným nebo čtyřcestným směšovacím ventilem.
Pro dosažení nejlepší hospodárnosti se doporučuje použít na zařízení směšovací ventil. Jako tepelné médium se
doporučuje používat čistou měkkou vodu, nejlépe destilovanou nebo upravenou vodu. Maximální přípustná
výška vodního sloupce nesmí překročit 20 m.

Připojení kotle k rozvodu ústředního topení
Dokončená instalace ústředního topení musí splňovat všechny požadavky normy PN-91 / B-02413 týkající
se ochrany zařízení pro ohřev vody a expanzní nádoby.
Kotle jsou vyráběny pro pracovní tlak 2 bary.
Maximální přípustná výška vodního sloupce nesmí překročit 20 m
Kotel by měl být montován osobou s odpovídající kvalifikací v oblasti instalace ústředního topení. Kotel
může být instalován pouze v místnosti, která odpovídá podmínkám kotle.
Přípojky přívodu a zpátečky jsou opatřeny vnějším závitem G 2 1/2 ". Napájení topného systému by mělo
být připojeno k výstupu umístěnému v horní části tělesa kotle. Vratná voda ze zařízení by měla být připojena ke
vstupu umístěnému v zadní spodní části tělesa kotle. Ke konektoru G 3/4 "v zadní části tělesa kotle by měl být
instalován ventil, který umožňuje odvod vody z kotle. Kotel by měl být připojen k zařízení pomocí montážních
prvků, uvolnitelně. Postupujte takto:
Připojte konektor napájení kotle k rozvodu ÚT na určeném místě.
Připojte konektor vratné vody kotle
Připojte trubky bezpečnostního systému podle PN-91 / B-02413.
Naplňte systém vodou, dokud není dosaženo nepřetržitého přetečení ze signálního potrubí.
Připojte řídicí jednotku a zkontrolujte správnou instalaci elektrického systému.
Při použití cirkulačního čerpadla ústředního topení (doporučení výrobce) proveďte
připojení čerpadla s takzvaným "Gravitační bypass", umožňující použití ÚT v době možného selhání čerpadla.







Pro správnou funkci kotle:
Nainstalovat v otopném systému akumulační nádrž pro kumulaci nadměrného tepla, při dynamickém
spalování slámy.
Použit účinnou ochranu vratné vody do kotle min. 50°C
 Nejúčinnější je provoz kotle na úrovní jmenovitého výkonu a teploty vody kolem 70°C


Nejdůležitějšími požadavky na bezpečnostní zařízení jsou:

Expanzní nádoba otevřeného systému s kapacitou dle PN-91 / B-02413

Bezpečnostní potrubí o průměru závislém na tepelném výkonu kotle

Expanzní, signalizační, přepadové a odvzdušňovací potrubí, jakož i cirkulační potrubí umožňující
udržování správné teploty v nádobě. Není dovoleno používat ventily a šoupátka na bezpečnostních trubkách, tyto
trubky by měly být po celé délce prosta bez ostrých ohybů. Pokud bezpečnostní potrubí nelze vést nejkratším a
nejjednodušším způsobem k nádobě, musí být způsob vedení i průměr v souladu s PN-91 / B-02413
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V případě montáže do stávajícího rozvodu ÚT zkontrolujte jeho technický stav (např. zkontrolujte těsnost,
propláchněte, vyměňte armatury atd.). Před instalací kotle je technik povinen tyto úkony provést a písemně
potvrdit, že instalace a instalace kotle je správná, což je podmínkou záruky kotle.

Velikosti trubek zabezpečujících kotel v otevřeném systému dle PN-91/B-02413
Tepelný výkon
kotle [kW]

Expanzní
trubka [mm]

Bezpečnostní trubka
[mm]

od

do

Jmenovitý průměr

Vnější průměr

Jmenovitý průměr

Vnější průměr

85
140
280
325
510

140
280
325
510
615

40
50

41,8
53

25

27,2

32

35,9

65

68,8

40
50

41,8
53

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
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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Montáž kotle
Kotel se nejčastěji dodává ve smontovaném stavu, je třeba pouze provést elektrické připojení.
Může se stát, že ventilátor a řídící jednotka kotle spolu se záručními kartami a pokyny výrobce jsou
dodávány v samostatném obalu. Jejich instalaci by měl provádět autorizovaný technik. Podrobné informace o
nastavení řídící jednotky a ventilátoru jsou uvedeny v přiložené příručce na obsluhu řídící jednotky nebo na
webových stránkách www.heiztechnik.pl v servisním části.
POZOR: pokud jsou parametry kotle správně nastaveny, teplo vody v kotli nesmí dosáhnout vysoké
teploty v automatizaci při velkém rozvodu tepla. Tento rozdíl může dosáhnout až 5 ° C. Tato situace vyplývá z
parametrů modulace ventilátoru.
Příklad: při vysokých mrazech, po nastavení provozní teploty kotle na 70 ° C, může kotel dosáhnout pouze
65 ° C. Proto je třeba provést odpovídající nastavení teploty kotle na 75 ° C, aby se dosáhlo nastavené
teploty.

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.

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.
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.
Heiztechnik
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Obsluha kotle
Salování slámy v kotlech Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B
Otevřete horní nakladací dvířka. Na rošt by mělo být umístěno dostatečné množství slámy v kostkách nebo
balících (v závislosti na typu kotle). V případě Q PLUS AGRO 30 můžeme naložit dvě kostky najednou, do kotle Q
PLUS AGRO 50 čtyři kostky a do Q PLUS AGRO 100 osm kostek o průměrné velikosti 40x40x80 cm. Do kotel Q
PLUS AGRO B 150 můžeme naložit jeden balík o průměru 120 cm, do kotel Q PLUS AGRO B 300 dva balíky
slámy.
POZOR!
Nastavení provozu pomocného ventilátoru je popsáno v návodu dodaném s řídící jednotkou kotle.
Přidání paliva do kotle
Před přidáním paliva nejprve vypněte ventilátor, abyste přerušili přívod čerstvého vzduchu a minimalizovali
proces spalování. Po chvíli pomalu otevřete nakládací dvířka a přidejte palivo v celém objemu ložné komory. Po
naplnění paliva zavřeme dvířka a uvedeme kotel do pracovního stavu stejně jako při jeho zapálení.
Teplotní ochrana
Kotel by měl být provozován s rozdílem teploty přívodu a zpátečky v rozsahu 10-20°C. a teplotu zpátečky
nejméně 50°C.
Kotle řady Q PLUS AGRO / Q PLUS AGRO B jsou určeny pro práci v otevřeném systému. Aby se
zabránilo hromadění nadměrného kondenzátu ze spalin a tím prodloužení životnosti kotle, doporučuje se udržovat
teplotu v kotli nejméně 65°C, s dobře fungujícím třícestným nebo čtyřcestným směšovacím ventilem. Pro dosažení
nejlepší hospodárnosti se doporučuje použít na zařízení směšovací ventil. Jako tepelné médium se doporučuje
používat čistou měkkou vodu, nejlépe destilovanou nebo upravenou vodu.
POZOR!
PROVOZ KOTLE NA NÍZKÝCH TEPLOTÁCH ZPŮSOBUJE VYŠŠÍ SPOTŘEBU PALIVA A ZKRACUJE
ŽIVOTNOST KOTLE.
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.
Odstraňování popela
Popel odstraňujte v závislosti na kvalitě používaného paliva podle potřeby, ale tak často, aby popel
nezakrýval přívod vzduchu do spalovací komory. Neodstranění popela vede k ohybu nebo poškození roštu.

Usuwanie popiołu należy przeprowadzić w następujący sposób:
vypněte ventilátor a chvíli počkejte
otevřete popelníkové dveře
rozhrabte pohrábačem žhavé přes rošt
umístěte pod přední část kotle zásuvku / popelník
vyhrňte obsah popelníku pomocí pohrábače
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Čištění kotle
Pro správnou činnost kotle je nutné, aby na vnitřních stěnách kotle nezůstal žádný dehet, popílek nebo
saze. Proto kotel pravidelně čistěte škrabkou a čistícím kartáčem, který je ke kotli dodán.
Obsluha
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. Kotel může být provozován s maximální teplotou
vody 85 ° C a musí být pod stálým dohledem.

Konserwacja kotła
Je nutné pravidelně čistit ventilátor a regulátor kotle, aby se zabránilo hromadění prachu a popelu na
těchto prvcích.
Po skončení topné sezóny nevypouštějte vodu z kotle, ale důkladně vyčistěte spalovací komoru,
kouřovody, dvířka, kryty, spalinové cesty a zkontrolujte a vyčistěte ventilátor, regulátor podle TPD těchto zařízení.
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.
Alespoň dvakrát ročně je třeba ventilátor vyjmout a vyčistit lopatky rotoru (v kotlích řady HT by měl být
odstraněn horní kryt, aby byl přístup k ventilátoru přístupný).
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.

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.
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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.

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.

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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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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Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B

Záruka
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).

PRODUCENT
P.P. Heiztechnik Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Drogowców 7
83-250 Skarszewy
fax
+48 58 588 08 21
tel.
+48 58 560 85 87
email: biuro@heiztechnik.pl

DISTRIBUTOR
Novitera, a.s.
Západní 1810
360 01 Karlovy Vary
tel. +420 776 186 788
e-mail: info@novitera.cz
Pondělí–pátek 08:00–16:00
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Příklad zapojení
Zapojení kotle s akumulační nádrží
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Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B

Poruchy a jejich řešení
Druh závady

Možná příčina poruchy

Řešení

Možné poškození řídicí jednotky

Kontaktujte servis

Nevhodné připojení zařízení k řídicí jednotce

Zkontrolujte připojení zařízení

Poškozená pojistka, poškozený varistor

Zkontrolujte pojistky

Nepřipojený nebo slabě vtlačený kabel spojující
ovladač s prováděcím modulem

Zkontrolujte spojení ovladače s modulem

Poškozené nebo nezapojené čidlo

Zkontrolujte poškození čidla, zapojení

Znečištěný kotel

Vyčistěte kotel

Příliš slabý komínový tah, ucpaný komín

Zkontrolujte komín

Ucpaný otvor přivádějící vzduch do kotelny

Zkontrolujte otvor přivádějící vzduch

Opotřebené těsnění dvířek

Vyměňte těsnicí šňůru

Příliš nízké otáčky ventilátoru

Zvyšte otáčky ventilátoru

Hlučný ventilátor

Znečištěný ventilátor

Vyčistěte ventilátor

Nepravidelný chod ventilátoru

Poškozený kondenzátor

Vyměňte kondenzátor

Příliš nízko nastavená provozní teplota kotle

Zvyšte teplotu kotle

Netěsný výměník

Kontaktujet servis

Vlhké palivo

Zkontrolujte vlhkost paliva

Nepřetržitý provoz zařízení
ventilátor, čerpadlo)

Regulátor se nezapíná

Chybná indikace teploty

Kouř kolem dvířek

Srážení vody na stěnách kotle
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POZNÁMKY
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Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B

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.
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SERVISNÍ LIST
Č. opravy

Datum opravy

Popis poruchy

Heiztechnik
Dokumentacja techniczna

Poznámky

Razítko servisu
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Výrobní číslo kotle:
................................................................

Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B

Typ kotle:

Q PLUS AGRO/Q PLUS AGRO B
........................................................................................

Datum výroby:

Razítko výrobce:

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

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

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

Datum instalace:

Razítko instalační firmy:

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

Datum servisní prohlídky:

Razítko autorizovaného servisu:

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

Datum servisní prohlídky:

Razítko autorizovaného servisu:

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

Datum servisní 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

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.

NÁZEV / RAZÍTKO

DATUM INSTALACE

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

Uživatel svým podpisem potvrzuje, že:


Během spuštění prováděného servisní



Obdržel návod k obsluze a instalaci

firmou kotel neprokázal žádnou závadu,

kotle s vyplněným záručním listem a potvrzením
o jakosti a kompletnosti kotle,

ADRESA

TELEFON

PODPIS
POZNÁMKY

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,
autorizovaného servisu

razítko

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

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.

NÁZEV / RAZÍTKO

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

Připojení kotle v systému



Pojistný ventil

Expanzní nádrž
Zařízení pro odběr přebytečné teploty

Elektronický regulátor kotle

Přívodní ventilace

Odtahová ventilace

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

Telefon

Adresa

UZAVŘENÉM



ANO



NE



ANO



NE



ANO



NE



ANO



NE



ANO



NE



ANO



NE



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.

ANO

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

TYP / VÝKON KOTLE

JMÉNO
ADRESA

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)
PŘÍJMENÍ JMÉNO SERVISNÍHO
PRACOVNÍKA

DATUM PŘIJETÍ
NAHLÁŠENÍ

ADRESA
TELEFON

PORUCHA ZJIŠTĚNÁ SERVISNÍM PRACOVNÍKEM A ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ PORUCHY:

DRUH OPRAVY:


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

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

ÚDAJE O KOTLI

ÚDAJE O UŽIVATELI
PŘÍJMENÍ

TYP / VÝKON KOTLE

JMÉNO
ADRESA

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)
PŘÍJMENÍ JMÉNO SERVISNÍHO
PRACOVNÍKA

DATUM PŘIJETÍ
NAHLÁŠENÍ

ADRESA
TELEFON

PORUCHA ZJIŠTĚNÁ SERVISNÍM PRACOVNÍKEM A ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ PORUCHY:

DRUH OPRAVY:


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

