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Děkujeme, že jste si vybrali topný kotel DOMUSA TEKNIK. Z nabídky 
výrobků DOMUSA TEKNIK jste si vybrali model Lignum NG. S vhodnou 
hydraulickou instalací a s palivovým dřevem jako palivem zajistí tento 
vysoce účinný kotel na dřevo ideální úroveň komfortu pro váš domov. 

 

Tato příručka je nezbytnou součástí výrobku a musí být předána 
uživateli. Doporučujeme pečlivě si přečíst varování a doporučení v 
návodu, protože obsahují důležité informace o bezpečnosti, používání a 
údržbě zařízení. 

 

Tyto kotle smí instalovat pouze kvalifikovaný personál v souladu s 
platnými právními předpisy a podle pokynů výrobce. 

 

Nesprávná instalace těchto kotlů může mít za následek poškození 
osob, zvířat nebo majetku a výrobce v takových případech nenese 
žádnou odpovědnost. 
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1 SEZNAM SOUČÁSTÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Přívod/výstup vody 

2. Horní kryt 

3. Bezpečnostní výměník 
tepla 

4. Mechanismus čištění 
potrubí 

5. Kouřovody 

6. Špičkový žáruvzdorný 
prvek 

7. Spodní žáruvzdorný prvek 

8. Ovládací panel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Výměník tepla 

10. Dřevěné pouzdro 

11. Kukátko 

12. Základna 

13. Horní dveře 

14. Spodní dveře 

15. Odsávací ventilátor 

16. Kouřová komora 
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2 OVLÁDACÍ PRVKY  
 

 

1. Tlačítko pro změnu nastavení Menu: 

Slouží k výběru nastavitelných parametrů Menu. 

2. Tlačítko STOP (a snížení hodnoty): 
 

Slouží k zastavení ventilátoru a následně k 
regulaci spalování. Slouží také ke snížení 
hodnot vybraných nastavení Menu. 

3. Tlačítko START (a zvýšit hodnotu): 
 

Aktivuje ventilátor a regulaci spalování. Slouží 
také ke zvýšení hodnot vybraných nastavení 
Menu. 

4. Hlavní vypínač: 

Zapněte ovladač. 

5. Nosič pojistek: 
 

Chrání řídicí jednotku a prvky na ní závislé. 
Doporučuje se použít porcelánovou, pomalu 
foukající pojistku 5x20 mm o jmenovitém 
proudu 3,15 A. 
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3 NÁVOD K INSTALACI  

 
Kotel musí být instalován pracovníky oprávněnými ministerstvem průmyslu v souladu s platnými 
zákony a předpisy. 

 

Tento kotel je vhodný pro ohřev vody na teplotu pod bodem varu při atmosférickém tlaku. Musí být 
připojen k topnému zásobníku tan k, který musí vždy odpovídat jeho výkonu a síle. 

 

Tento spotřebič smí být používán pouze k účelům, pro které byl výslovně navržen. Jakékoli jiné 
použití je považováno za nevhodné, a tudíž nebezpečné. Výrobce za žádných okolností neodpovídá za 
škody způsobené nevhodným, chybným nebo nerozumným použitím. 

 

Vyjměte všechny obaly a zkontrolujte, zda je obsah kompletní. V případě pochybností kotel 
nepoužívejte. Obraťte se na svého dodavatele. Obalové prvky uchovávejte mimo dosah dětí, 
protože mohou být nebezpečné. 

Pokud již nechcete kotel používat, vypněte části, které by mohly představovat potenciální nebezpečí. 

3.1 Umístění 
 

Kotel musí být instalován na dostatečně větraném místě, mimo dosah vlhkosti. Musí být umístěn 
tak, aby větrací mřížky v objektu nepřekážely a byla možná běžná údržba kotle. Musí být 
dodržena minimální vzdálenost 1 m od zásobníku paliva nebo musí být instalována ochranná 
deska proti záření. Kotle nesmí být provozovány na hořlavých plochách. Kotel musí mít vnější 
přívod spalovacího vzduchu (minimální otvor 300 cm2). 

 

Obecně se nedoporučuje instalovat kotle s výkonem do 50 kW do chodeb, obytných prostor, chodeb 
nebo garáží. Stejně tak je třeba se vyvarovat instalace kotlů v místech s ventilací, ventilátory, 
odsavači, systémy pro odsávání vzduchu apod (např. odsávání sušiček prádla). Je třeba 
dodržovat minimální vzdálenost 0,4 m od hořlavých stavebních materiálů, aby nedošlo k 
dosažení povrchových teplot vyšších než 85 °C. 

3.2 Hydraulická instalace  
 

Hydraulickou instalaci musí provádět kvalifikovaný personál. Musí být dodrženy platné právní 
předpisy pro instalaci (RITE) a je třeba vzít v úvahu také následující doporučení: 

 

-  Je povinné a nezbytné instalovat vyrovnávací nádrž topné vody (viz Příklad 
instalace s vyrovnávací nádrží ). Minimální objem vyrovnávací nádrže musí být 
vypočten na základě normy EN 303-5. 

- Je povinné a nezbytné instalovat zařízení pro zvýšení teploty zpátečky , aby se zabránilo 
případné kondenzaci vody ve výměníku tepla. Pokud tento požadavek nebude dodržen, 
záruka společnosti DOMUSA TEKNIK na spotřebič automaticky zaniká. 

- Je povinné a nezbytné nainstalovat pojistný ventil dodávaný s kotlem. Pro správnou 
instalaci kotle pečlivě dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Instalace pojistného ventilu 
teploty" . V případě nedodržení tohoto požadavku záruka společnosti DOMUSA TEKNIK na 
spotřebič automaticky zaniká. 

- Vnitřek instalačního potrubí by měl být před zapnutím kotle důkladně vyčištěn. 

- Pro zjednodušení údržby doporučujeme mezi instalační potrubí a kotel vložit uzavírací 
ventily. 
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- Kolem kotle ponechte volný prostor pro provádění údržby a oprav. 

- Měly by být instalovány vypouštěcí ventily a vhodná zařízení pro správné vypouštění 
vzduchu z okruhu během fáze plnění kotle. 

- Nainstalujte všechny potřebné bezpečnostní prvky (expanzní nádobu, pojistný ventil atd.), aby byly 
dodrženy platné předpisy pro danou instalaci. 

3.3 Palivo: příprava palivového dřeva  
 

Palivem pro kotel Lignum NG je palivové dřevo. Pokud tento požadavek nebude dodržen, záruka 
společnosti DOMUSA TEKNIK na spotřebič automaticky zaniká. 

 

Kvalita paliva hraje důležitou roli ve výkonu a životnosti kotle. Palivové dřevo musí obsahovat 
méně než 20 % vody (vlhkosti). Pokud je procento vody příliš vysoké, zvyšuje se koroze uvnitř 
kotle a výkon kotle se drasticky snižuje. 

 

"Zelené" dřevo (čerstvě pokácené) může obsahovat více než 50 % vlhkosti. Jeho výhřevnost je 
přibližně poloviční ve srovnání s "vyzrálým" dřevem s 15% vlhkostí. Čím vyšší je vlhkost dřeva, 
tím pomalejší je hoření a nižší teplota plamene. Tím se prudce zvyšuje množství so ot a dehtu ve 
spalinách. 

Pro dosažení suchého vzduchu (<20 %) se doporučuje následující doba sušení: 
 

- Dub: 2,5 roku  
- Buk, jasan, ovocné 
stromy: 

2 roky 

- Lípa, olše, bříza:  1,5 roku 
- Borovice, topol, smrk:  1 rok 

Pokud dřevo není pořezáno (kulatina), je třeba počítat s minimálně dvěma měsíci navíc. 
 

Kromě pořezu je dalším důležitým faktorem fyzická velikost palivového dřeva. Menší palivové 
dřevo má v poměru ke své hmotnosti větší povrch než větší kusy dřeva. Snadněji se zapaluje a 
jeho hoření je rychlejší. Velké palivové dřevo může zpomalovat hoření v důsledku nepříznivého 
poměru objemu a povrchu. To nevyhnutelně znamená nižší teplotu plamene a větší emise 
škodlivin. 

 

Následující velikosti palivového dřeva jsou doporučené pro dokonalou a homogenní službu ve 
spalovací komoře: 

 

 

Pro kotle Lignum NG 20, Lignum NG 30 a Lignum NG 40 je doporučená délka polen 50 cm. 
Pokud jsou polena krátká, doporučujeme je umístit podélně do zadní části a volný prostor v 
přední části vyplnit šikmo umístěnými poleny. 
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Dbejte na to, aby se polena v prostoru pro nakládání paliva nezasekávala (vyhněte se příliš 
dlouhým polenům). Pokud jsou polena příliš dlouhá, nepadají správně a mohou způsobit ga ps, 
což způsobí pokles výkonu kotle. Abyste tomu zabránili, může být nutné zkrátit celkovou délku na 
polovinu. 

 
Zaoblenou částí špalíků směřujte dolů, aby nedocházelo k jejich zaklínění. 

 
 

 

Pokud používáte brikety, musí mít průměr 6 až 10 cm. Jejich použití se doporučuje pouze v 
kombinaci s palivovým dřevem. 

 

Zvláštní pozornost věnujte energetické hustotě palivového dřeva, protože plná dávka borového 
dřeva odpovídá 2/3 dávky bukového dřeva a ½ dávky briket. 
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Chippi 

Zapalovací 
tunel 

Otevření 
grilu 

1. vrstva: Drobné palivové dřevo 
- Nepokládejte je ihned na horní část grilovacího otvoru. 
- Štěpku položte křížem na první vrstvu. 

2. vrstva: Papír, lepenka 
- Zapalte rovnoměrně v celém prostoru 

3. vrstva: Zápalný materiál 
- Silné štěpky, malé štěpky 

4. vrstva: Střední palivové dřevo 
- Vložte potřebné množství do přihrádky 

Silné kusy dřeva nebo pařezy vkládejte pouze do horní 
části. 

 

3.4 Zapálení a umístění palivového dřeva  
 

Pro optimální proces spalování je velmi důležité, jakým způsobem je palivové dřevo vkládáno do 
skříně. Doporučujeme vkládat palivové dřevo do přikládacího prostoru následujícím způsobem: 

 
 

 

DŮLEŽITÉ: Pokud není k dispozici dřevěné uhlí z předchozího naložení dřeva, přiložte první vrstvu 
(na dno ohniště) s velkým množstvím dřeva, co nejsuššího, abyste získali správné množství 
dřevěného uhlí (přibližně 10 zm). 

 
3.4.1 Zapalovací tunel  

 

Zápalný tunel umožňuje proudění spalovacího vzduchu během zapalování. Proto během 
zapalování neumisťujte na horní část otvoru grilu žádný spalovací materiál a ponechte 
zapalovací tunel bez překážek. 

3.4.2 Papír, lepenka a podpalovač 
 

Oheň by se měl rozdělávat pomocí papíru, lepenky a/nebo podpalovačů. Karton by měl být 
rovnoměrně položen na horní část zapalovacího tunelu po celé ploše první vrstvy malých 
polen. Pokud je použitá lepenka malá, rozdělte ji do tvaru papírových koulí. Pod lepenku je třeba 
umístit podpalovač křížem krážem. 

Proces zapalování je manuální a musí být proveden následujícím způsobem: 

- Částečně naplňte spalovací komoru malými suchými poleny a papírem, lepenkou nebo 
dřevní štěpkou. 

- Zapněte kotel a stisknutím tlačítka START spusťte ventilátor s indukčním tahem . 

- Zapalte papírovou kuličku sirkou nebo zapalovačem. 

- Zapálený papír se umístí spolu s papírem/kartonem na horní část zapalovacího tunelu. 
Dvířka mohou být mírně pootevřená, aby se usnadnilo zapalování. 
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- Jakmile se oheň rozšíří a vytvoří se žhavé uhlíky, rovnoměrně je rozdělte, přiložte zbytek 
nákladu a zcela zavřete dvířka. 

- Řízení automaticky reguluje proces spalování. 

3.4.3 Řezané dřevo (prkna) 
 

Řezané dřevo lze použít podobně jako podpal, aby se usnadnilo zapalování nad tunelem. 
Prkna by neměla být umístěna příliš blízko u sebe, aby při zapalování cirkuloval vzduch. 
Doporučuje se ponechat mezi prkny alespoň 1 cm. 

 

3.4.4 Silné dřevo nebo pařezy  
 

Silné dřevo nebo pařezy (část kmene spojená s kořenem) lze umístit na horní vrstvu, na 
několik vrstev palivového dřeva. Nepoužívejte více než jeden nadměrný kus palivového dřeva 
nebo pařezu v jednom nákladu. 

3.4.5 Silné podpalovací dřevo a dřevozpracující odpad  
 

Silné podpalovací dřevo (G100, > 100 mm), drobný materiál, dřevní odpad apod. se smí 
vkládat pouze do ložné plochy na nejméně tři vrstvy palivového dřeva (přibližně polovina 
spalovací komory). 

3.5 Nevhodné palivo  

- Dřevo s vlhkostí >20 %. 

- Odpady, plasty 

- Papír a lepenka (pouze pro zapálení). 

- Piliny, hobliny. 

- Malé podpalovače. 

- Uhlí. 

- Materiál, který je obecně zakázán právními předpisy týkajícími se znečištění ovzduší a 
kvality ovzduší, jako je ošetřené dřevo, trámy atd. 

3.6 Odstranění produktu spalování  
 

Kotel Lignum NG je kotel na biomasu a je nezbytné, aby byl připojen ke kouřovodu, tj. kouřovodu 
schopnému vytvořit tlakovou ztrátu (která by se v tomto případě měla pohybovat mezi 0,10 a 0,20 
mbar), v souladu s platnými právními předpisy v této oblasti. 

 

Odvody spalin musí být instalovány kvalifikovaným personálem a musí odpovídat platným 
předpisům. Aby kouřovod vytvářel tlakový spád, je třeba vzít v úvahu následující doporučení: 

- Měla by být vhodně izolovaná. 

- Měla by být umístěna nezávisle na sobě a pro každý kotel by měl být samostatný kouřovod. 

- Měla by být svislá a neměla by svírat úhel větší než 45º. 
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- Měla by mít vždy stejný průměr. Doporučuje se, aby byl kruhový a nikdy nebyl užší než
vývod z kotle.

- Je nutné instalovat kontrolní desku se sběrem kondenzátu, aby se odstranil kondenzát
vznikající v kouřovodu. V opačném případě by se kondenzát mohl dostat do vnitřku kotle a
způsobit nenapravitelné škody, na které by se nevztahovala záruka společnosti DOMUSA
TEKNIK. Kondenzační potrubí by mělo vést k odtoku , protože může vznikat velké množství
vody. Toto připojení musí být provedeno v souladu s předpisy pro odvádění kondenzační
vody do drážního systému.

- Doporučuje se instalovat stabilizátor tahu, aby se zabránilo jakýmkoli změnám tlaku v
kouřovodu v důsledku atmosférických podmínek, které by mohly ovlivnit správné
spalování kotle. Tento stabilizátor tahu musí být instalován pod kontrolní deskou
kouřovodu, aby se zabránilo úniku spalin.

3.7 Elektrické připojení 

Kotel Lignum NG musí být připojen ke střídavému napětí 230 V~ 50 Hz pomocí konektoru 
označeného 220 V AC.  
na zadní straně kotle. Zásuvka by měla mít odpovídající uzemnění. 

Oběhové čerpadlo musí být připojeno ke tříkolíkovému konektoruna  zadní straně kotle, na 
straně protilehlé připojení k elektrické síti. 

3.7.1 Elektrické připojení zásobníku TUV (volitelné). 

Pokud je k dispozici volitelný zásobník teplé vody, připojte třícestný přepínací ventil teplé vody do 

tříkolíkového konektoru Připojte čidlo teploty teplé vody v regulátoru, jak je uvedeno v 

části "Elektrické zapojení". 
Diagram". 

Hydraulická instalace trojcestného přepínacího ventilu TUV by měla být provedena tak, aby topný 
okruh (vyrovnávací nádrž) mohl ventilem protékat, i když je v klidovém stavu (bez napájení): 
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DŮLEŽITÉ: Před prováděním jakýchkoli prací na elektrické instalaci kotle se vždy ujistěte, že je 
odpojen od elektrické sítě. 

DŮLEŽITÉ: Dbejte na to, aby se žádný ze síťových kabelů nedostal do kontaktu s horkým 
povrchem (např. kouřovodem). 

3.8 Příklad instalace s vyrovnávací nádrží 

Kotel Lignum NG je vybaven elektronickou regulací, která může řídit okruh s vyrovnávací nádrží, 
s externí cirkulační sadou, která zabraňuje kondenzaci ve výměníku tepla. Topný okruh musí být 
regulován a řízen externím regulátorem (není součástí regulace kotle). 

Na obrázku níže je uveden příklad hydraulického schématu ohřevu vyrovnávací nádrže: 

VS: Pojistný ventil topení 

VR: Antikondenzační termostatický ventil 

VA: Vypouštěcí ventil 

BC: Topné čerpadlo 

BT: vyrovnávací nádrž  VDT :

Teplotní pojistný ventil 

VC: Topná expanzní nádoba 

BCD: Přímý okruh čerpadla 

BCM: Čerpadlo se smíšeným okruhem 

P: Automatický odvzdušňovací ventil 

DŮLEŽITÉ: Instalace vyrovnávací nádrže na topnou vodu je povinná a nezbytná. 
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3.9 Příklad instalace s vyrovnávací nádrží a zásobníkem TUV 

Kotel Lignum NG je vybaven elektronickou regulací, která může řídit okruh vyrovnávacího 
zásobníku, s externí cirkulační sadou, která zabraňuje kondenzaci ve výměníku tepla, a 
volitelně s okruhem přikládání zásobníku TUV. 

Pro ovládání okruhu TUV připojte čidlo TUV ze zásobníku teplé vody ke kotli (volitelně dodávané 
společností DOMUSA TEKNIK) a třícestný přepínací ventil (viz "Elektrické schéma ). 

Na obrázku níže je uveden příklad hydraulického schématu pro topnou instalaci s radiátory a 
zásobníkem teplé vody: 

VS: Pojistný ventil topení 

VR: Antikondenzační termostatický ventil 

VA: Vypouštěcí 

ventil BC: Topné 

čerpadlo BT: 

Vyrovnávací nádrž 

V3V: Třícestný ventil 

VC: Topná expanzní nádoba 

BCD: Přímý okruh čerpadla 

BCM: Čerpadlo se smíšeným okruhem 

P: Automatický odvzdušňovací ventil 

DŮLEŽITÉ: Instalace vyrovnávací nádrže na topnou vodu je povinná a nezbytná. 
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4 NASTAVENÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU 

Jednotlivé fáze spalování (sušení, pyrolýza, zplyňování a spalování) v kotli na dřevo Lignum NG 
probíhají řízeně v různých částech kotle. 

Dřevo se v nákladovém prostoru suší a rozkládá technikou známou jako "obrácený tah", přičemž 
vzniká hořlavý plyn. Teplo potřebné pro rozkladné reakce (pyrolýzu a zplynování) je zajištěno 
částečným spalováním palivového dřeva. Vzduch potřebný ke zplyňování se nazývá primární 
vzduch. 

Plyn vznikající v tělese se mísí s předehřátým sekundárním vzduchem a vytváří v žáruvzdorné 
komoře spalování při extrémně vysoké teplotě, což snižuje emise a zvyšuje účinnost kotle. 

Ventilátor s indukovaným tahem přivádí primární a sekundární vzduch do kotle sáním. 

Regulátory vzduchu nebo kotle jsou standardně nastaveny na optimální podmínky pro dosažení 
vhodných teplot kouře a emisí. Proto by se počáteční nastavení vzduchu v kotli nemělo měnit. 
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5 POJISTNÝ VENTIL PRO SNÍŽENÍ TEPLOTY 

Aby teplota uvnitř kotle nedosáhla škodlivých hodnot, otevře se tento ventil a propustí přívod vody ze 
sítě do vnitřní spirály, čímž se teplo zcela spolehlivě rozptýlí. K tomu dochází v případě, že z 
hydraulických důvodů nebo z důvodu nedostatku elektrického proudu nemůže kotel odvádět teplo, 
které vytváří. Tento ventil je povinný v instalacích kotlů Lignum NG. 

5.1 Princip fungování 

Ventil je regulován horkou vodou z kotle. Pokud je teplota vody vyšší než 95 ºC, ventil se 
otevře a propustí vodu ze sítě. Tato voda pohybující se ve spirále absorbuje teplotu kotle a tím 
se zabrání přehřátí a případnému poškození kotle. Systém ochrany kotle odpovídá normě EN 
303 -5. 

5.2 Sestava ventilu 

Přetlakový ventil musí být připojen s volným vývodem k bezpečnostnímu výměníku tepla (v 
souladu s normou EN 12828). Připojení nesmí být ručně blokováno. Kromě toho musí být po 
montáži umožněn přístup k mechanismu tepelné ochrany a k t omu, aby bylo možné provést 
kontrolu čištění. Minimální připojovací tlak pro bezpečnostní výměník tepla je 2 bary. Jmenovitý 
tlak ventilu je 5 barů. 

Teplotní pojistný ventil se instaluje proti proudu cívky (umístěný ve směru proudění podle šipky na 
cívce). Přívod vody ze sítě musí být připojen přímo k pojistnému ventilu. Připojení je závitové, typ 
Rp 3/4" (DIN EN 10226). 

DŮLEŽITÉ: Přívodní potrubí by nemělo být možné uzavřít, aby nedošlo k náhodnému ucpání. 

DŮLEŽITÉ: Tlak studené vody by neměl být závislý na dodávce elektřiny. DŮLEŽITÉ: Potrubí 

musí být před instalací důkladně omyto. 
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6 UVEDENÍ KOTLE DO PROVOZU 

6.1 Předchozí varování 

Opravy a údržbu kotle musí provádět kvalifikovaný odborník, autorizovaný společností DOMUSA 
TEKNIK. Pro optimální funkci a zachování kotle by měla být jeho údržba prováděna každoročně. 

Pečlivě si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej na bezpečném a snadno přístupném 
místě. DOMUSA TEKNIK nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením tohoto 
návodu. 

Během některých provozních fází může být po dobu několika minut slyšet nucený hluk. Je to normální 
a nijak to neovlivňuje integritu kotle. 

Před jakoukoli údržbou odpojte kotel od elektrické sítě . 

6.2 Naplnění instalace  

Hydraulická instalace musí obsahovat plnicí ventil, manometr, pojistný ventil, vypouštěcí ventily a 
hydraulické komponenty nezbytné pro správné plnění instalace. 

Chcete-li zařízení naplnit, otevřete plnicí ventil, dokud manometr zařízení neukáže tlak 1 - 1,5 baru. 
Instalaci je třeba plnit pomalu a vypouštět vzduch z vodního okruhu pomocí vypouštěcích ventilů, 
které jsou k tomuto účelu k dispozici. Po naplnění zavřete plnicí ventil. 

DŮLEŽITÉ: Zapnutí kotle bez vody uvnitř může vést k vážnému poškození. 

6.3 Start- up 

Před zahájením procesu spuštění je třeba dodržet následující pokyny: 

- Kotel musí být připojen k elektrické síti.

- Instalace musí být naplněna vodou (tlak musí být mezi 1 a 1,5 bar).

Následující kroky jsou povinné v pořadí spouštění: 

- Vyjměte čisticí kartáč a hrabičky dodané s kotlem.

- Zkontrolujte správnou instalaci kouřovodu pomocí kontrolní desky a stabilizátoru tahu.

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalována externí hydraulická sada proti kondenzaci.

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalován pojistný ventil.

- Pokud je instalace vybavena průtokovými a zpětnými ventily, zkontrolujte, zda jsou otevřené.

- Nastavte parametr typu instalace (viz Digitální zobrazení a výběr parametrů" ):

Hodnota je 04, pokud je k dispozici vyrovnávací zásobník bez zásobníku TUV. 

Pokud je k dispozici vyrovnávací nádrž a zásobník TUV, je hodnota 02. 

- Nastavte parametr režimu nastavení kotle (viz Digitální zobrazení a volba parametrů" ):

Doporučená hodnota je 02. 
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6.4 Instalační ruka nad 

Po prvním uvedení do provozu vysvětlí instalační technik uživateli, jak kotel funguje, a uvede 
všechny připomínky, které považuje za důležité. 

Montážní firma je povinna uživateli jasně vysvětlit fungování jakéhokoli ovládacího nebo 
regulačního zařízení, které je součástí instalace, ale není dodáváno s kotlem. 
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7 DIGITÁLNÍ DISPLEJ A VÝBĚR PARAMETRŮ 

Kotel Lignum NG je vybaven digitálním dotykovým displejem pro zobrazení a úpravu různých 
nastavení kotle. Níže jsou popsány různé parametry zobrazené na hlavním displeji. 

Jednotlivé parametry zobrazené na obrazovce jsou popsány v následující tabulce. Parametry můžete 
procházet stisknutím tlačítka "F": 

Volba nastavené teploty kotle, T1. Výchozí hodnota 

(doporučená): 80ºC 

Pokud je připojeno čidlo TUV a zvolený typ hydraulické instalace zahrnuje 
zásobník TUV, je třeba po výběru teploty kotle a stisknutí tlačítka F zvolit nastavenou 
teplotu TUV, T2 (platí pouze pro instalaci se zásobníkem TUV). 

Výchozí hodnota: 55ºC 

Po opětovném stisknutí tlačítka F zvolte nastavenou teplotu dýmu, T3 (platí pouze 
pro režim nastavení 03). 

Doporučená hodnota: 180ºC 

Doba větrání během období bez potřeby tepla. Výchozí 

hodnota (doporučená): 10 s 

Interval větrání během období bez potřeby tepla. Výchozí 

hodnota (doporučená): 5 min. 

Maximální rychlost ventilátoru. 

Výchozí hodnota (doporučená): 99% 

Minimální otáčky ventilátoru. 

Doporučená hodnota: 50% 

Nastavení pro typ hydraulické instalace. 

Pokud je kotel Lignum NG instalován s vyrovnávací nádrží (viz Příklad instalace s 
vyrovnávací nádrží ), musí být hodnota tohoto parametru 04. 
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Pokud je k dispozici vyrovnávací nádrž a zásobník TUV (viz Příklad instalace s 
vyrovnávací nádrží a zásobníkem TUV), je zvoleným parametrem 02. Aby bylo 

možné pracovat se zásobníkem TUV, musí být v konektoru "  " připojeno čidlo 
teploty teplé vody (viz Elektrické schéma) a trojcestný ventil (viz Elektrické 
připojení). 

DŮLEŽITÉ: Hydraulické instalace typu 01 a 03 nejsou v kotlích Lignum NG 
funkční. 

Režim nastavení kotle. K dispozici jsou 3 možnosti: 

- Klasická úprava. 01

- Nastavení PID na základě nastavení teploty kotle. 02

- Nastavení PID na základě nastavení teploty kouře. 03.

Doporučený parametr: 02 (nastavení PID na základě teploty kotle) 

Symbol nabídky služeb. 

Pro výběr parametrů stiskněte tlačítko "F". Pomocí tlačítek + a - zvyšte nebo snižte hodnotu 
vybraného parametru (hodnota bude blikat). Zkontrolujte, zda hodnota zobrazená na ukazateli 
nastavené teploty kotle odpovídá požadované hodnotě. 

DŮLEŽITÉ: Pokud je jako parametr nastavení zvolena teplota kouře, je třeba vzít v úvahu, že skutečná 
hodnota je 10krát vyšší než zvolená. Například 20ºC znamená 200ºC. 
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8 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ KOTLŮ 

8.1 Čištění kotle 

8.1.1 Popel 

Popel je třeba pravidelně a řádně vyklízet po každých 3 až 5 naloženích palivového dřeva, 
v závislosti na druhu dřeva. Popel se hromadí jak v přikládacím prostoru, tak v žáruvzdorné 
spalovací komoře a v kouřovodu. Popel by mohl být deponován v popelníku. 

Při čištění kotle postupujte podle následujících pokynů: 

- Kotel musí být před čištěním studený. Po vyčerpání veškerého paliva počkejte 2 -3 hodiny.

- Otevřete horní přikládací dvířka a otvorem v žáruvzdorném hořáku vyčistěte popel pomocí
čisticích hrabiček, které jsou součástí kotle. Část popela a zuhelnatělého dřeva
doporučujeme uschovat, abyste mohli příště snadněji zapálit. Vyvarujte se škrábání
hráběmi na střední žáruvzdornou část, aby nedošlo k jejímu odření.

- Zavřete horní vkládací dvířka a otevřete spodní přední dvířka. Odstraňte popel, který se
nahromadil uvnitř spalovací komory a v jejím okolí.

- Vyčistěte kouřovod přibližně 10násobným posunutím páčky směrem ke kotli. Provádějte plné
cykly o 90º.

POZNÁMKA: Páku pro čištění kouřovodu lze umístit na opačnou stranu kotle. Za tímto 
účelem odstraňte bočnice, zadní část střechy a víko kouřovodu, uvolněte páku a rameno 
čisticí osy, vyjměte osu a umístěte ji do opačné polohy. 

8.1.2 Dehet 

Pomocí škrabky očistěte dehet z kovového povrchu plnicí komory. Při zplyňování vzniká 
dehet a jeho množství závisí na druhu dřeva, jeho vlhkosti a teplotě vstupní a výstupní vody. 
Doporučuje se čistit jednou za měsíc, i když frekvence se může lišit v závislosti na druhu 
použitého dřeva. 
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8.2 Údržba kotle : 

Aby byl kotel v bezvadném stavu, je třeba v různých intervalech provádět různé úkony údržby. 

Nejdůležitější aspekty, které je třeba zkontrolovat, jsou následující: 

Ne. Operace Frekvence 

1. 
Vyčistěte přikládací prostor, spalovací komoru a kouřovod od popela. 3-5 nákladů 

palivového 
dřeva 

2. Zkontrolujte kotel vizuálně. týdně 

3. Vyčištění ložného prostoru od dehtu měsíční 

4. Vyčistěte okna kukátek alkoholem. vizuální 
kontrola 

5. 
Vyčistěte všechny výměnné plochy: kouřovod, kouřovou komoru atd. K 
oškrábání a odstranění usazeného dehtu nebo popela můžete použít čisticí 
kartáč. 

roční 

6. 
Zkontrolujte a vyčistěte kouřovod. V kouřovodu nesmí být žádné překážky a 
nesmí docházet k únikům. 

roční 

7. Zkontrolujte expanzní nádobu. Podle referenčního štítku musí být plná. roční 

8. Zkontrolujte vzduchotěsnost dvířek skříně. roční 

9. 
Zkontrolujte tlak vody v topném zařízení. V režimu chlazení by se měl 
pohybovat v rozmezí 1-1,5 baru. 

roční 

8.2.1 Vypouštění kondenzované vody 

Odvod kondenzační vody z kouřovodu nesmí být nijak upravován a nesmí mu bránit 
žádné překážky. 

8.2.2 Charakteristika kotlové vody 

V oblastech s tvrdostí vody vyšší než 25-30ºfH je nutné používat v topném zařízení upravenou 
vodu, aby se na kotli netvořil vodní kámen. Je třeba si uvědomit, že i několik milimetrů 
vodního kamene výrazně sníží tepelnou vodivost kotle a způsobí výrazné snížení jeho výkonu. 

Upravená voda se musí v topném okruhu používat v následujících případech: 

- Velmi velké okruhy (obsahující velké množství vody).

- Časté plnění zařízení.

Pokud je nutné opakované částečné nebo úplné vypouštění zařízení, doporučujeme jej naplnit 
upravenou vodou. 
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8.3 Bezpečnostní upozornění : 

8.3.1 Bezpečná manipulace s popelem 

Pro bezpečnou manipulaci s popelem byste měli přijmout nezbytná bezpečnostní opatření a 
nosit vhodný oděv, který vás ochrání před možným zraněním. V úvahu je třeba vzít zejména 
následující rady: 

- Před vybíráním popela vypněte provoz kotle.

- Doporučujeme nosit žáruvzdorné "tepelné rukavice", které ochrání vaše ruce před
případným popálením od horkých částí zásuvky.

- Doporučujeme nosit "ochrannou masku", abyste se vyhnuli vdechnutí částic popela,
zejména v případě alergiků nebo osob s jakýmikoliv dýchacími potížemi, které by měly při
vynášení popela vždy nosit masku.

- Vzhledem k tomu, že odstraňovaný popel může být hořící nebo žhavý, je třeba přijmout
zvláštní opatření s ohledem na typ nádoby, do které je vysypáván. Doporučuje se kovová
nádoba nebo by měl být popel při manipulaci zcela uhašen vodou nebo jiným hasicím
prostředkem.

DOMUSA TEKNIK nenese odpovědnost za škody způsobené osobám, zvířatům nebo majetku v 
důsledku nesprávné manipulace se zásuvkou na popel nebo s jejím elfem. 

DŮLEŽITÉ: Vyklízení popela se smí provádět pouze při vypnutém kotli. 

8.3.2 Nebezpečí související s dvířky komory pro nakládání paliva . 

Abyste se vyhnuli nebezpečí spojenému s dveřmi komory pro nakládání paliva, dbejte následujících 
rad: 

- Pokud otevíráte dvířka pro nakládání paliva, když v krytu probíhá hoření, postupujte opatrně.
Nejprve je otevřete jen velmi mírně. Udržujte své tělo a obličej v dostatečné vzdálenosti od
dvířek pro nakládání paliva.

- Dveře zavírací komory zavřete ihned po provedení kontroly množství paliva nebo po
doplnění paliva.

- Nebezpečí deflagrace se zvyšuje při nekontrolovaných podmínkách v zařízení (výpadek
proudu).

- Před otevřením nechte instalaci vychladnout.

- Neotvírejte dvířka spalovací komory během/po výpadku proudu.

- Plameny mohou způsobit poškození řídicí jednotky.

- Zkontrolujte dveře a spoje instalace a vyhledejte případné netěsnosti.
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9 VYPNUTÍ KOTLE 

Kotel zastavíte stisknutím tlačítka "STOP". V režimu vypnutí přestane pracovat ventilátor. Chcete-li 
provoz kotle zcela vypnout, odpojte jej od elektrické sítě. 

9.1 Zjištění nedostatku paliva 

Řídicí jednotka automaticky zjistí nedostatek paliva. Když palivo dojde, na displeji se zobrazí zpráva 
AL1. 

Po zjištění nedostatku paliva se oběhové čerpadlo a ventilátor vypnou, aby se zabránilo tepelným 
ztrátám v akumulační nádrži. V tomto případě, pokud není požadováno další přikládání dřeva, lze 
regulátor vypnout. Alarm AL1 lze zrušit stisknutím tlačítka START nebo po zapnutí a vypnutí 
regulátoru. 

POZNÁMKA: Pokud je nedostatek paliva detekován příliš rychle nebo příliš pomalu, zavolejte 
technickou podporu, aby zkontrolovala a upravila hodnoty regulátoru. 
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10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

MODEL 
Lignum NG 

20 
Lignum NG 

30 
Lignum NG 

40 

Jmenovitý výkon kW 20 30 40 

Účinnost % 
(NCV) 

88,8 89,4 91,2 

Objem přikládací komory l 89 113 137 

CO při jmenovitém výkonu (10 % O2) mg/m
3 

317 238 231 

OGC (plynné organické látky) při jmenovitém
výkonu (10 % O2) 

mg/m
3 

13 12 5 

NOx při jmenovitém výkonu (10 % O2) mg/m
3 

161 141 199 

Klasifikace (podle EN 303-5) - Třída 5 Třída 5 Třída 5 

Maximální provozní tlak bar 3 

Teplota spalin ºC 150 200 

Rozsah regulační teploty ºC 65 80 

Minimální teplota zpátečky ºC 55 

Teplota bezpečnostního termostatu ºC 97 

Objem vody v kotli l 90 104 114 

Tlaková ztráta vody (∆T=10ºC) mbar 39 22 44 

Pokles tlaku vody (∆T=20ºC) mbar 11 6 11 

Minimální tah komína
mbar 0,01 

Pa 10 

Obsah částic při jmenovitém výkonu (10 % O2) mg/m
3 

8 20 15 

Hmotnostní tok spalin při jmenovitém výkonu Kg/g 0,014 0,020 0,026 

Elektrické napájení - 230 V~, 50 Hz 

Průměrná spotřeba elektrické energie při
jmenovitém výkonu 

W 66 69 65 

Průměrná spotřeba elektrické energie v 
pohotovostním režimu 

W 3 

Průměr kouřovodu mm 125 -130 146-150

Hmotnost (netto) Kg 289 319 338 
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MODEL 
Lignum NG 

20 
Lignum NG 

30 
Lignum NG 

40 

Jmenovitý tepelný výkon (Pח) kW 20 30 40 

Účinnost při maximálním tepelném výkonu 
(Ƞn) 

% 
(GCV) 

80,6 81,2 82,8 

Režim - Ručně* 

Kondenzační kotel - Ne 

Kombinovaný kotel - Ne 

Kogenerační kotel - Ne 

Hořlavé - Kulatina, vlhkost ≤ 25 % 

Sezónní účinnost (Ƞs) % 77 78 79 

Sezónní emise z vytápění 

Část. mg/m
3 

8 20 15 

COG mg/m
3 

13 12 5 

CO mg/m
3 

317 238 231 

NOx mg/m
3 

161 141 199 

Spotřeba elektrické energie při jmenovitém 
výkonu (elmax) 

kW 0,066 0,069 0,065 

Spotřeba elektrické energie v 
pohotovostním režimu (PSB) 

kW 0,003 0,003 0,003 

Index energetické účinnosti - EEI - 113 (A+) 114 (A+) 117 (A+) 

* Doporučuje se používat kotel s vyrovnávací nádrží o minimálním objemu 45 x Pn (1 2 ,7/ Pn), přičemž Pn se uvádí v kW.
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Lignum NG 

11 DIAGRAMY A MĚŘENÍ 

MODEL 
Lignum NG 

20 
Lignum NG 

30 
Lignum NG 

40 

Výška kotle (A) mm 1060 1210 1310 

Celková výška (B) mm 1165 1315 1415 

Výška připojení přívodu (C) mm 1137 1287 1387 

Přípojka pro odvod spalin (D) mm 125-130 146-150

Výška připojení komína (E) mm 715 865 955 

Výška bezpečnostního výměníku tepla (F) mm 975 1125 1225 
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12 ELEKTRICKÉ SCHÉMA 

L: Fáze. 

N:Neutrální. 

C:Uzemnění

GND: Uzemnění
T1:Senzor kotle. 

T2:Snímač TUV. 

T3: Snímač teploty spalin.

: Pokojový termostat, nepopužívat u kotlů Lignum NG.

STB: Bezpečnostní termostat (100 °C). 

DS: Spínač dveří. 

NO: Normálně otevřený port. 

NC: Normálně uzavřený port. 
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13 HODNOTY SENZORŮ 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty elektrického odporu pro jednotlivé teploty na čidlech 
připojených ke kotli. Pro správné měření těchto hodnot musí být čidla elektricky odpojena od 
příslušné svorkovnice: 

SENZOR TUV/OHŘEV PTC (1 k   při 25 ºC) 

R (ohmy) Teplota 
(ºC) 

R (ohmy) Teplota 
(ºC) 

815 0 1209 50 

886 10 1299 60 

961 20 1392 70 

1000 25 1490 80 

1040 30 1591 90 

1122 40 

SENZOR FUMES PT1000 (1 k    při 0ºC) 

R (ohmy) Teplota 
(ºC) 

R (ohmy) Teplota 
(ºC) 

1000 0 1385 100 

1097 25 1479 125 

1194 50 1573 150 

Pokud se hodnoty v tabulce výrazně liší, je třeba vyměnit snímač. 



14 SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

Kotel 

Ne. Kód Popis 

1 Horní dveře 

2 Spodní dveře 

3 Chladící smyčka LIGNUM NG 

4 Systém čištění spalinové cesty 

5 Ventilátor 

6 Řídicí jednotka 

7 Spodní zadní část 

8 Vrchní část 
9 Žáruvzdorné díly 

10 
CLIG000163 Nastavení vzduchu LIGNUM NG 20/30 

CLIG000111 Nastavení vzduchu LIGNUM NG 40 

27 
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Horní dveře 

Ne. Kód Popis 

1.1 

CLIG000116 Horní těsnění dveří LIGNUM NG 20 

CLIG000117 Horní těsnění dveří LIGNUM NG 30 

CLIG000118 Horní těsnění dveří LIGNUM NG 40 

1.2 CLIG000003 Závěs dveří LIGNUM NG 

1.3 CLIG000004 Sestava kliky dveří LIGNUM NG 

1.4 CLIG000005 LIGNUM NG Bakelitové rameno 

1.5 CLIG000006 Upevnění dveří LIGNUM NG 

1.6 CLIG000113 Hřídel rukojeti LIGNUM NG 

1,7 CLIG000119 LIGNUM NG Zámek dveří 

1,8 CLIG000120 Čep zámku dveří LIGNUM NG 

1,9 

CLIG000121 LIGNUM NG horní přední dveře se žáruvzdorným materiálem 
LIGNUM NG 20 

CLIG000122 LIGNUM NG horní přední dveře se žáruvzdorným materiálem 
LIGNUM NG 30 

CLIG000123 LIGNUM NG horní přední dveře se žáruvzdorným materiálem 
LIGNUM NG 40 

1.10 CLIG000166 Ložisko bezpečnostní západky LIGNUM NG 

1.11 CLIG000167 LIGNUM NG horní středový kloub 



Spodní 

dveře 
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Ne. Kód Popis 

2.1 
CLIG000126 Těsnění spodních dveří LIGNUM NG 20 

CLIG000127 Těsnění spodních dveří LIGNUM NG 30/40 

2.5 CLIG000011 Kukátko LIGNUM NG 

2.6 CLIG000012 Plášť pro kukátko LIGNUM NG 

2.7 CLIG000013 Pohrabáč LIGNUM NG 

2.8 CLIG000128 Popelník LIGNUM NG 

2,9 
CLIG000176 LIGNUM NG 20 spodní přední dveře s žáruvzdorným 

materiálem 

CLIG000177 LIGNUM NG 30/40 spodní přední dveře s 
žáruvzdorným materiálem 

2.10 CLIG000168 LIGNUM NG spodní klapka dveří 

2.11 CLIG000169 Klapkový magnet LIGNUM NG 
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2.12 CLIG000170 Silikonová zátka LIGNUM NG spodní dvířka 
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Ne. Kód Popis 

3.1 CLIG000164 Chladicí smyčka LIGNUM NG 

3.2 CLIG000017 LIGNUM NG termostatický entil 

3.6 CLIG000019 LIGNUM NG zátka

3.8 CLIG000131 LIGNUM NG Těsnění 





Systém čištění 

spalinových cest 
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Ne. Kód Popis 

4.1 

CLIG000132 Turbulátor LIGNUM NG 20 

CLIG000133 Turbulátor LIGNUM NG 30 

CLIG000134 Turbulátor LIGNUM NG 40 

4.2 CLIG000026 Náprava turbulátoru LIGNUM 
NG 

4.3 CLIG000135 Čistící náprava LIGNUM NG 

4.4 CLIG000171 Čistící rameno LIGNUM NG 

4.5 CLIG000031 Čistící rukojeť LIGNUM NG 

Ne. Kód Popis 

4.8 CLIG000032 Čistící rameno nápravy LIGNUM NG 

4.9 CLIG000034 Podpěra čisticí nápravy LIGNUM NG 

4.11 CLIG000136 Víko kouřovodu LIGNUM NG 

4.14 CLIG000137 Izolace víka kouřovodu LIGNUM NG 

4.15 CLIG000042 Čistící kartáček LIGNUM NG 

4.17 CLIG000175 
LIGNUM NG pouzdro na čištění kouřového 
průchodu 
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Ventilátor 

Ne. Kód Popis 

5.1 RLIG000113 Ventilátor LIGNUM NG 

5.4 RLIG000114 Krycí skříňka ventilátoru LIGNUM NG 

CLIG000046 Těsnění ventilátoru LIGNUM NG 



Řídicí 

jednotka 
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Ne. Kód Popis 

6.1 CLIG000048 Řídicí jednotka LIGNUM NG 

6.2 CLIG000049 Bezpečnostní termostat STB
6.3 CLIG000050 Senzor teploty spalin 
6.4 CLIG000051 Snímač teploty kotle LIGNUM NG 

6.5 CLIG000052 Snímač LIGNUM NG pro ohřev teplé vody 

6.6 CLIG000053 Světelný regulátor LIGNUM NG 

6.7 CLIG000138 Pouzdro regulátoru LIGNUM NG 

6.11 CFOV000151 Kondenzátor LIGNUM NG 

6.12 Svorka kondenzátoru LIGNUM NG 

6.13 CLIG000114 spínač dvěří LIGNUM NG 
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Spodní zadní část 

Ne. Kód Popis 

7.1 CLIG000139 LIGNUM NG zadní část 

7.2 CLIG000140 Izolace zadních dveří LIGNUM NG 
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Ne. Kód Popis 

8.1 CLIG000141 Přední střecha LIGNUM NG 

8.2 CLIG000142 Zadní střecha LIGNUM NG 

8.3-a 

CLIG000143 LIGNUM NG 20 levá strana 

CLIG000144 LIGNUM NG 30 levá strana 

CLIG000145 LIGNUM NG 40 levá strana 

8.4 

CLIG000146 LIGNUM NG pravá strana 

CLIG000147 LIGNUM NG pravá strana 

CLIG000148 LIGNUM NG pravá strana 

8.5 

CLIG000149 LIGNUM NG horní dvířka 

CLIG000150 LIGNUM NG horní dvířka 

CLIG000151 LIGNUM NG horní dvířka 

8.6 
CLIG000172 LIGNUM NG 20 spodní dveře 

CLIG000173 LIGNUM NG 30/40 spodní dveře 

8.7 

CLIG000154 LIGNUM NG 20 spodní zadní strana 

CLIG000155 LIGNUM NG 30 spodní zadní část 

CLIG000156 LIGNUM NG 40 spodní zadní část 

8.9 CLIG000157 Kryt cívky LIGNUM NG 

8.13 CLIG000090 3kolíkový konektor LIGNUM NG 

8.14 CLIG000091 3kolíkový konektor LIGNUM NG 
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Ne. Kód Popis 

9.1 CLIG000158 LIGNUM NG špičkový žáruvzdorný prvek 

9.3 CLIG000159 Vrchní těsnění z vláken LIGNUM NG 

9.4 CLIG000160 LIGNUM NG střední žáruvzdorný prvek 

9.5 CLIG000161 Spodní vláknové těsnění LIGNUM NG 

9.6 
CLIG000108 Spodní žáruvzdorný prvek LIGNUM NG 20 

CLIG000109 Spodní žáruvzdorný prvek LIGNUM NG 30/40 

9.8 RLIG000124 Primární vzduchové potrubí LIGNUM NG 

9.9 RLIG000125 Obtoková deska LIGNUM NG 

9.13 CLIG000174 Keramické těsnění LIGNUM NG pro žáruvzdorné 
materiály 
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Lignum NG 

obložení spalovací 
komory

Ne. Kód Popis 

11.1 

RLIG000118 Zadní  LIGNUM NG 20 

RLIG000121 Zadní LIGNUM NG 30 

RLIG000115 Zadní LIGNUM NG 40 

11.2 

RLIG000119 Přední levý LIGNUM NG 20 

RLIG000122 Přední levý LIGNUM NG 30 

RLIG000116 Přední levý LIGNUM NG 40 

11.3 

RLIG000120 Přední pravý LIGNUM NG 20 

RLIG000123 Přední pravý LIGNUM NG 30 

RLIG000117 Přední pravý LIGNUM NG 40 
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15 ALARMOVÉ KÓDY 

Kotel Lignum NG je vybaven elektronickou regulací, která dokáže rozpoznat přehřátí nebo 
nedostatek paliva v kotli. Pokud elektronická regulace zjistí provozní chybu, je to indikováno 
kódem alarmu na displeji. V následující tabulce je uveden seznam kódů alarmu, které se mohou 
zobrazit: 

KÓD ALARM PŘÍČINA / AKCE 

AL1 Nedostatek paliva 
Když palivo dojde, zobrazí se na displeji tato zpráva. 
Nevydává akustický signál. 

AL2 
Poškození senzoru 

kotle 

Tento alarm se objeví, když čidlo teploty kotle nefunguje správně nebo po 
překročení jeho měřicího rozsahu. Alarm aktivuje čerpadlo topení a 
zvukový signál. 
Alarm se deaktivuje, jakmile se teplota vrátí do měřicího rozsahu a po vypnutí 
a zapnutí obecného vypínače na regulátoru. Ke kontrole a výměně čidla je 
třeba zavolat technickou podporu. 

AL3 
Alarm přehřátí 

kotle 

Tento alarm nastane, když teplota kotle překročí 90 ºC. V takovém případě 
se vypne ventilátor a aktivují se čerpadla. Kromě toho je vydán akustický 
signál. 
Při poklesu teploty kotle bude regulátor, který kotel ovládá, pracovat 
normálně. 

AL4 
Alarm čidla 

teploty kouře 
K tomuto alarmu dojde, když elektronická regulace zjistí poruchu čidla 
teploty kouře. 

Maximální 
překročení teploty 
kouře 

Regulátor varuje uživatele, že teplota dýmu je příliš vysoká, když překročí 
450 °C. Této teploty může být dosaženo, pokud jsou dvířka krytu 
ponechána otevřená nebo v důsledku poruchy čidla teploty dýmu. 
Alarm se zobrazí vizuálně a vydá krátký akustický signál. 

Bezpečnostní 
alarm 
termostatu 

Když teplota kotle překročí 100 ºC, bezpečnostní termostat (ruční reset) 
deaktivuje ventilátor a na ovládacím panelu se rozsvítí červená kontrolka. 
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16 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Záruka společnosti DOMUSA TEKNIK se vztahuje na běžný provoz výrobků společnosti DOMUSA 
TEKNIK Calefacción S.Coop. za následujících podmínek a v následujících lhůtách: 

1. Tato záruka je platná po následující období od data zahájení provozu:

2 roky pro elektrické a hydraulické prvky, čerpadla, ventily atd. 

5 let pro výměníky tepla. 

Během dvouletého období od data prvního uvedení do provozu provede DOMUSA TEKNIK 
veškeré opravy původních vad nebo závad zcela zdarma. 

Po uplynutí těchto dvou let a do konce záruční doby hradí uživatel náklady na práci a poplatky za 
výjezd. 

2. Roční servis není zahrnut v podmínkách této záruky.

3. Uvedení do provozu a roční servis musí provádět pracovníci pověření společností DOMUSA 
TEKNIK.

4. Záruka je neplatná v následujících případech:

- Pokud roční servis neprováděli pracovníci pověření společností DOMUSA TEKNIK.

- Pokud kotel nebyl instalován v souladu s platnými zákony a předpisy pro tento typ spotřebiče.

- Pokud nebyl kotel uveden do provozu ihned po instalaci, musí jej uvést do provozu pracovníci 
pověření společností DOMUSA TEKNIK.

Z této záruky jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným používáním nebo nesprávnou instalací, 
použitím nevhodného zdroje energie nebo paliva, přívodem vody s fyzikálními nebo chemickými 
vlastnostmi způsobujícími usazování vodního kamene nebo korozi, nesprávnou manipulací se 
spotřebičem a obecně z jakýchkoli důvodů, které společnost DOMUSA TEKNIK nemůže ovlivnit. 

Touto zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele stanovená zákonem. 
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