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DEKLARUJE / DECLEARS 
z pełną odpowiedzialnością, że produkt / se vší odpovědností, že produkt 

Kocioł grzewczy z automatycznym zasypem paliwa / Heating Boiler with Automatic Fuel Charge 

ONE, ONE Basic 

został zaprojektowany, producedkowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami 

/ byl navržen, vyroben a uveden na trh v souladu se směrnicemi: 

 

Direktiva / Directive EMC 2014/30/UE - Kompatybilność elektromagnetyczna Direktiva / 

Directive 2014/35/UE - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe Direktiva / Directive 

MAD 2006/42/WE - Bezpieczeństwo maszyn 

Směrnice / Directive ROHS2 2011/65/UE - Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym 

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) / Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1187 

Směrnice / Directive ErP 2009/125/WE - Ekoprojekt dla produktów związanych z energią 

Rozporządzenie Komisji (UE) / Commission Regulation (EU) 2015/1189 

i niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi / a že následující příslušné normy: 

PN-EN 303-5:2012 (EN 303-5:2012) 
 

Wyrób oznaczono znakiem / Produkt byl označen: 
 

Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeżeli w kotle ONE PLUS / ONE PLUS BASIC wprowadzono zmiany, został 

przebudowany bez naszej zgody lub jest użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza deklaracja musi być 

przekazana wraz z kotłem w przypadku odstąpienia własności innej osobie. 

Toto prohlášení o shodě pozbývá platnosti, pokud byly na kotli ONE PLUS / ONE PLUS BASIC provedeny jakékoli 

změny, pokud byla bez našeho souhlasu změněna jeho konstrukce nebo pokud je kotel používán v rozporu s 

návodem k obsluze. Toto prohlášení se předává novému majiteli spolu s vlastnickým právem ke kotli. 

 
Automatyczny kocioł c.o. ONE PLUS / ONE PLUS BASIC jest wykonywany zgodnie z dokumentacją techniczną prze- 

chowywaną przez 

Automatický kotel ústředního topení ONE PLUS / ONE PLUS BASIC byl vyroben podle technické dokumentace 

vedené: 

Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Zdzisław Kulpan 

Jméno osoby oprávněné k sestavení technické dokumentace: Zdzisław Kulpan 

 
Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu producenta: 

Zdzisław Kulpan 

Jméno a podpis osoby oprávněné vypracovat prohlášení o shodě jménem výrobce: Zdzisław Kulpan 

 

Skarszewy, 01.09.2022r. 
miejsce i data wystawienia 

místo a datum vydání 
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Doporučení 

 

 
 

Společnost Heiztechnik vám děkuje a blahopřeje k výběru a nákupu našeho topného zařízení. 
 

Kotle řady ONE PLUS / ONE PLUS BASIC jsou určeny pro automatické spalování PELLET. 
 

Díky inovativní konstrukci a využití nejnovějších poznatků v oblasti zpracování oceli v procesu výroby jsme 
vytvořili zařízení, které představuje levný zdroj energie pro vaše domy, provozy a obchodní zařízení s potřebou 
tepla do 20 kW. Při navrhování kotlů řady ONE PLUS / ONE PLUS BASIC jsme chtěli vyjít vstříc vašim potřebám, 
proto jsme vycházeli z dlouholetých pozorování a názorů uživatelů. Výsledkem byl vývoj moderního kotle s vysokou 
tepelnou účinností, který zároveň splňuje nejvyšší požadavky na emise spalin (třída 5). 

 
TATO PŘÍRUČKA OBSAHUJE DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNOU INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A PROVOZ KOTLE. 

 
PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE A PROVOZU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD. 

 
Dodržování doporučení uvedených v tomto návodu je zárukou správného a dlouhodobého provozu zařízení. 

 
 

Předběžné informace 
 

Zkontrolujte úplnost dodávky, stav zásilky (zkontrolujte, zda nebyl balík během přepravy poškozen) a 
porovnejte údaje z výrobního štítku se záručním listem. 

Před zahájením instalace kotle si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a údržbě. 
 

V případě problémů s kotlem se obraťte na technický servis: 
 

Pondělí - pátek 8:00 - 16:00 hod. 

Telefon: +420 773 834 677 
Telefon: +420 734 755 464 

 
 
 

POZOR! 
• Zajistěte ochranu kotle a jeho jednotek před mechanickým poškozením během přepravy. 
• Do doby instalace by měl být kotel uložen na suchém místě. 
• Připojení kotle k elektrické síti, vodovodnímu systému a komínu musí být v souladu s platnými předpisy, normami a 

návodem k obsluze. 
• Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou instalací zařízení. 
• V případě poruchy okamžitě kontaktujte autorizovaný servis. 
• Neodborný zásah může vést k poškození kotle. 
• Při opravách používejte pouze originální náhradní díly. 
• Záruka na těleso kotle se poskytuje po dobu až pěti let (v případě splnění požadavků uvedených v záručním 

listu). dvouletá záruka na řídicí jednotku a systém podávání paliva. 
• Na zapalovač se vztahuje 12měsíční záruka. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a na poškození 

způsobené nadměrným znečištěním hořáku. 
• Záruka se počítá od data nákupu, nejdéle však 18 měsíců od data výroby. 
• Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou: izolační lano, izolační rohože s krycími plechy, úchyty, 

šrouby, těsnění, pružný konektor podavače, škrabka na strusku, tepelné a napěťové ochrany (10A pojistka a 
varistor). 

• K tomuto návodu je přiložen záruční list spolu se záručními podmínkami. 
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Poruchy a nesrovnalosti v provozu kotle vzniklé z důvodu neznalosti návodu k obsluze a údržbě nejsou předmětem 
reklamace - zejména: 
• Nesprávné připojení kotle (např. chybějící zpětná tepelná ochrana). 
• Použití nevhodného paliva (typ, výhřevnost, vlhkost). 
• Ochrana kotle v rozporu s PN-91/B-02413 (otevřené systémy) nebo PN-EN 12828 (uzavřené systémy). 
• Používání komína v rozporu s požadavky 
• Nedostatek pravidelného čištění a údržby kotle 
• Mechanická poškození 
• Nesprávné větrání kotelny 
• nedostatečné nebo nesprávné provzdušňování kotelny 
• Nesprávně nastavený proces spalování v hořáku 

 
Kotle splňují požadavky směrnic EU v rozsahu bezpečnosti výrobku, což je potvrzeno prohlášením o shodě a označeno 
značkou "CE". 

 
Prohlášení o shodě je nedílnou součástí tohoto návodu k obsluze (Provoz a údržba). 
Manuál). 

 
Konstrukční změny v kotli jsou zakázány. 

 
Odpovědnost instalatéra: 

 
Montážní firma je povinna provést instalaci zařízení a dodržet následující doporučení: 

 
• Instalaci proveďte v souladu s platnými předpisy a doporučeními výrobce. 
• Ověřte správnost provedení kotelny (tah komína, odvětrávání, ventilace). 
• Zkontrolujte připojení zařízení kotelny (čerpadla, servomotory atd.) a kotle (ventilátor, čidla, podavač) k řídicí 

jednotce nebo tuto činnost zadejte odborné firmě. 
• Proveďte první uvedení kotle, kotelny a instalace do provozu nebo tuto činnost zadejte odborné firmě. 
• Proškolení uživatele v rozsahu obsluhy kotle, kotelny a instalace nebo zadání provedení školení odborné firmě. 
• Upozorněte uživatele na povinnost pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení. 
• Předání příruček uživateli. 
• Do záručního listu uveďte data uvedení kotelny do provozu a vyplňte "Protokol o uvedení kotelny do provozu". 

 
Povinnosti uživatele: 

 
Aby byl zajištěn optimální provoz zařízení, musí uživatel dodržovat následující doporučení: 

 
• Přečtěte si pokyny uvedené v příručkách a dodržujte je. 
• Objednejte instalaci kotle u autorizované montážní firmy. 
• Požádejte instalatéra o provedení školení v rozsahu provozu kotle, kotelny a instalace nebo zadejte provedení 

školení odborné firmě. 
• Nastavte provozní parametry regulátoru v závislosti na kvalitě paliva nebo tuto činnost zadejte odborné firmě. 
• Jednou za tři měsíce zkontrolujte pojistný ventil (tlaková zkouška ventilu podle směru vyznačeného na ventilu). 
• Pravidelně čistěte výměník kotle a hořák od usazenin (četnost závisí na kvalitě paliva a nastavení regulátoru) 

nebo tuto činnost zadejte odborné firmě. 
• Pravidelně čistěte ventilátor, podavač a automatiku (v souladu s návody k obsluze těchto zařízení) od nečistot 

(četnost závisí na stupni znečištění) nebo je nechte vyčistit odbornou firmou. 
 

 Používání kotlů  
 

ONE PLUS / ONE PLUS BASIC je ocelový nízkoteplotní kotel určený pro vytápění objektů s potřebou tepla v 
rozmezí 4 - 20 kW a pro spolupráci se zásobníkovým ohřívačem užitkové vody. Spalování paliva probíhá pomocí žlabového 
hořáku připojeného k podavači. Celá jednotka je řízena mikroprocesorovou řídicí jednotkou. 

 
POZOR! 
Je zakázáno instalovat další rošt pro spalování jiných paliv. 

Heiztechnik 
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Charakteristika kotlů 

Použité palivo by mělo splňovat normu PN-EN 17225-2:2014 nebo PN-EN 14961-2. 

Doporučené palivo Alternativní palivo  
Specifikace pelet A1: 
• Průměr pelet: 6 - 8 mm 

(doporučuje se 6 mm); 
• Délka pelet: 5 - 45 mm; 
• Výhřevnost: > 17MJ/kg; 
• Obsah síry: max. 0,03%; 
• Vlhkost: < 10 %; 
• Obsah popela: < 0,5 %; 
• Sypná hmotnost: > 600 kg/m3; 
• Třída paliva: C1 biopalivo 

• Specifikace pelet A2: 
• Průměr pelet: 6 - 8 mm 

(doporučuje se 6 mm); 
• Délka pelet: 5 - 45 mm; 
• Výhřevnost: > 17MJ/kg; 
• Obsah síry: max. 0,03%; 
• Vlhkost: < 10 %; 
• Obsah popela: < 1,0 %; 
• Sypná hmotnost: > 600 kg/m3; 
• Třída paliva: C1 biopalivo 

Specifikace pelet B: 
• Průměr pelet: 6 - 8 mm 

(doporučuje se 6 mm); 
• Délka pelet: 5 - 45 mm; 
• Výhřevnost: > 17MJ/kg; 
• Obsah síry: max. 0,03%; 
• Vlhkost: < 10 %; 
• Obsah popela: < 1,5 %; 
• Sypná hmotnost: > 600 kg/m3; 
• Třída paliva: C1 biopalivo 

 

 
 

Pro správný výběr kotle je třeba zohlednit vypočtenou potřebu tepla v důsledku ztrát při přenosu, tepla pro 
potřeby větrání a teplé užitkové vody a v případě vytápění komplexu objektů - ztráty při přenosu tepla. 

 
Správná volba velikosti kotle určuje jeho hospodárnost a účinnost. Základem pro výběr kotle je tepelná bilance 

vytápěného objektu vypracovaná podle normy PN-B-03406:1994. 

 
 

1. Kotle jsou vyrobeny z vysoce kvalitních, atestovaných ocelových plechů. Kryt je vyroben z plechu 
potaženého vrstvou práškové barvy. 

 
2. Stavebnictví 
Všechny kotle řady ONE PLUS / ONE PLUS BASIC jsou založeny na vysoce výkonném výměníku tepla. 

Ve spodní části tělesa se nachází spalovací komora, ve které je instalován žlabový hořák. 
Vertikální požární trubkový výměník je vybaven turbulátory spalin, které zároveň slouží jako čisticí prvky výměníku. 

 
V kotlích ONE PLUS / ONE PLUS BASIC probíhá spalování v žlabovém hořáku, do kterého je palivo přiváděno 

šnekovým dopravníkem umístěným nad hořákem. Palivo se přivádí přes podávací klapku zásobníku. Poté je pomocí 
šneku, poháněného elektromotorem spojeným s převodovým motorem, palivo přiváděno do hořáku. Odsávací ventilátor 
zajišťuje proudění vzduchu skrz pec. 

 
3. Přívod a odvod vody z kotle je proveden z trubek s vnějším závitem G 1" . 

 
4. Kouřovod kotle o vnitřním průměru 120 mm je umístěn v zadní části kotle. 

 
5. Spojovací trubka G 1/2" slouží k napouštění nebo vypouštění vody z kotle. 

 
6. Kotle ONE jsou vybaveny hydraulickým systémem podle níže uvedeného schématu. 

 
7. Kotle ONE BASIC jsou vybaveny pouze ochranným čerpadlem zpátečky. 
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 ONE PLUS PŘIPOJENÍ KOTLE  
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 ONE PLUS ZÁKLADNÍ PŘIPOJENÍ KOTLE  
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 Konstrukce kotle  
 
 

 
 
 

1 DISPLEJ  
 

3 ZÁSOBNÍK PALIVA  
 

5 MANOMETR 
 

7 PODAVAČ PALIVA  
 

9 SKRATOVÉ ČERPADLO SPÁTEČKY  
 

11 HOŘÁK  
 

13 POPELNÍK 
 

15 ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL 
 

17 ODTAHOVÝ VENTILÁTOR  
 

19 LAMBDA SONDA 
 

21 ZAVÍROVAČ SPALIN 
 

23 KONCOVÝ SPÍNAČ 
 

 

9 

24 REVIZNÍ OTVOR HOŘÁKU  

22 EXPANZNÍ NÁDOBA  

20 MECHANISMUS ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU KOTLE 

18 ODKOUŘENÍ KOTLE 

16 KRYT KOMORY HOŘÁKU  

14 SKUPINA ČERPADEL 

12 OTVOR PRO KONTROLU PLAMENE 

10 KONTROLNÍ DVÍŘKA 

8 FLEXIBILNÍ ROURA  

6 ČIDLO TEPLOTY KOTLA + STB  

4 TŘÍCESTNÝ VENTIL 

2 AUTOMATIKA KOTLE  
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ONE PLUS 11 ONE PLUS 11 s prodloužením 

 
 
 
 
 

 
 Základní rozměry a specifikace  
Jmenovitý výkon kW 8 11 15 20 
Rozsah výkonu 

 

kW 2,4 - 8 2,4 - 11 4,5 - 15 6 - 20 
Účinnost  

 

% 93 93 93 93 
Prachové částice 

 

mg/m3 18 18 18 18 
Min. tah komína 

 

Pa 10 12 14 16 
Maximální pracovní teplota 

 

oC 85 85 85 85 
Objem vody v kotli  

 

l 54 56 83 85 
Maximální provozní tlak 

 

Bar 2 2 2 2 
Instalační připojení 

 

" GZ 1 GZ 1 GZ 1 GZ 1 
Připojení komína 

 

mm 120 120 120 120 
Objem zásobníku 

 

dm3 75 75 135 135 
Objem  s rozšířením 

 

dm3 150 150 190 190 
A - šířka kotle 

 

cm 57 57 70 70 
B - Hloubka kotle 

 

cm 73 73 78 78 
C - Výška kotle 

 

cm 133 133 147 147 
D -  Výš.komínu při napojení z vrchu 

 

cm 133 133 147 147 
E - Výška ke středu komína 

 

cm 124 124 139 139 
F - Výška kotle pri zvětšeném zásobníku   

 

cm 175 175 175 175 
G - Hlubka zětšeného zásobníku

 

cm 52 52 57 57 

 Hmotnost kotle ONE PLUS  
 

kg 270 275 370 375 
Hmotnost kotle ONE PLUS BASIC 

 

kg 250 255 350 355 
 

Uvedené rozměry se mohou lišit od skutečných rozměrů až o 2 %. 
Společnost Heiztechnik si vyhrazuje právo na změnu parametrů a vybavení za účelem zdokonalení svých výrobků. 
Tento prospekt nepředstavuje nabídku ve smyslu obchodního práva. 

C 

B 

D E 

F 
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Montáž kotlů 

 

 
 

  
1. Odpojení pohonu klapky 2. Vyšroubování šroubů upevňujících klapku a sejmutí 

klapky 

  
3. Montáž přepravních rukojetí 4  ks . Provedení přepravních úchytů z 1" ocelových trubek 

pro přenášení 
 

Kotel ONE PLUS / ONE PLUS BASIC 
• návod k obsluze kotle spolu s automatizačními a záručními listy, 
• kompletní kotel s integrovaným zásobníkem a systémem podávání paliva 
• škrabka, čistič. 

 
Kotel je dodáván na paletě. Doporučuje se, aby byl zabalený kotel přepravován co nejblíže místu instalace, 

čímž se minimalizuje možnost poškození kotlového tělesa. Veškerý obalový materiál by měl být odstraněn tak, aby 
nezpůsobil nebezpečí pro osoby a zvířata. 

Rozsah dodávky může také zahrnovat různé typy ovládacích prvků nebo jiné 
automatizace v závislosti na zamýšleném použití zařízení a na záměru uživatele. 

Heiztechnik 
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 Přeprava kotle  

Zvedání a spouštění kotle by mělo být prováděno pomocí mechanických zvedáků s použitím dopravního nářadí 

pro tento účel. Při přepravě kotle je nutné jej chránit proti posunutí a naklonění na plošině vozidla pomocí pásů, klínů 

nebo dřevěných špalíků. Kotel by měl být přepravován ve vzpřímené poloze. V opačném případě může dojít k 

poškození ocelového izolačního pláště kotle. 

 Umístění kotle  

 
Po dodání kotle na místo určení je nutné zkontrolovat úplnost dodávky a připojit samostatně dodané komponenty v 

souladu s návodem k obsluze (podavač, hořák, zásobník, regulátor). 

Kotel by měl být instalován v podmínkách odpovídajících požadavkům platných norem. Minimální vzdálenost od 

stěny v obrysu kotle by měla být 200 mm. Minimální vzdálenost čela kotle od dveří je 1000 mm. Je také nutné dodržet 

bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a elektrického a plynového systému. 

Doporučuje se, aby byl kotel umístěn na podstavci z nehořlavých materiálů, jehož šířka obrysu je o 100 mm větší a 

před kotlem o 300 mm větší. Výška podstavce by měla být 60 - 100 mm. 

Je nepřípustné umístit kotel na mokrý nebo vlhký povrch nebo na místo, kde dochází k přítoku zeminy (např. na jaře 

při tání). 

 

Kotelna by měla splňovat požadavky normy PN-EN 87/B-024411 a 

měla by mít gravitační větrání; je nutné zajistit přívod čerstvého 

vzduchu v množství odpovídajícím potřebě daného kotle. Místnost, 

ve které bude kotel umístěn, by měla mít dva větrací otvory. 

 
Sací kanál ve tvaru písmene "Z" by měl být 150 mm nad podlahou a 

jeho průřez by měl být nejméně 200 cm2. 

 
Odtahové potrubí o průřezu nejméně 200 cm2 umístěné v horní části 

kotelny. Tato podmínka je nutná pro správný provoz kotle a také z 

hlediska bezpečnosti. 

 
 

POZOR! 

V kotelně je zakázáno používat mechanické odsávací větrání. Ve 

specifických případech a u kotlů s větším výkonem by měl být ventilační systém navržen kvalifikovanou osobou. 

 Připojení k elektrické síti  

Automatika ventilátoru ovládající zařízení by měla být připojena k účinné elektrické síti provedené v souladu s 

platnými předpisy. Kotel by měl být připojen přímo do zásuvky vybavené resetovacím kolíkem. Zásuvka by měla být v 

dosahu pro případ, že by bylo nutné kotel okamžitě odpojit. 

Připojení instalovaného kotle pomocí prodlužovacích kabelů, dočasné instalace a provizoria představují 

nebezpečí a způsobují poškození a zničení zařízení, a proto jsou důvodem k zamítnutí záruční opravy. Automatizaci 

kotle je nutné připojit v souladu s návodem k obsluze automatiky dodaným spolu se zařízením. 

Přístroj je bezpodmínečně nutné připojit k uzemňovací soustavě PE. Tento druh připojení má chránit zařízení před 

poškozením v důsledku přepětí a zajistit jeho správnou funkci omezením elektrického rušení. 

 
Elektrická připojení by měla provádět osoba s příslušnou kvalifikací vyžadovanou místními předpisy. Parametry 

napájecího napětí a instalace by měly odpovídat parametrům požadovaným pro zařízení. Nedodržení výše 

uvedených pravidel může mít za následek úraz elektrickým proudem, smrt, výbuch, poškození zařízení a majetku. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat: dodržení vhodných průřezů napájecích kabelů a jejich správnému připojení ke 

svorkám zařízení, volbě vhodné velikosti ochrany, správnému provedení uzemňovací instalace. Nepřipojujte 

uzemňovací vodič k hromosvodu, teleinformatickému vedení, plynovému nebo vodovodnímu potrubí. Elektrická 

napájecí soustava kotle by měla být vybavena odpovídající hodnotou nadproudové ochrany, 
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Kotel na tuhá paliva ONE PLUS / ONE PLUS BASIC musí být připojen ke komínu o minimálním průměru 150 mm nebo o 
rozměrech průřezu 140 x 140 mm. Komín pro kotel musí být vyroben z nerezové oceli s těsněním. Připojení kotle ke 
komínu musí být vyrobeno z nerezové oceli o průměru 120-150 mm. 

proudový chránič a přepěťová ochrana. Během instalace, kontroly nebo servisních prací vypněte elektrické napájení. 
Pokud napájení nevypnete, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení horkými součástmi a možné 
zranění rotujícím ventilátorem. 

Připojení kotle k instalaci prostřednictvím prodlužovacích kabelů, dočasných a provizorních instalací 
představuje bezpečnostní riziko a způsobuje poškození a zničení zařízení, proto je důvodem pro odnětí práva na 
záruční opravu. Automatiku kotle je třeba připojovat v souladu s návodem k automatice dodaným se zařízením. 

 Připojení kotle ke komínu  

Kotle v systému ústředního vytápění musí být napojeny na samostatný komínový průduch. Napojení na komín musí 
být v souladu s platnými předpisy, provedené autorizovanou firmou. 

Správná výška a průřez komínového průduchu přizpůsobené výkonu kotle mají významný vliv na provoz kotle a 
kotlových jednotek. To zaručuje bezpečný provoz a vysokou účinnost kotle. Nevhodná velikost komínového průduchu 
může způsobit poruchu provozu kotle, která způsobuje vnikání kouře do kotelny, nemožnost dosáhnout jmenovitého 
výkonu kotle, přehřívání hořáku. 

Požadovaný tah komína je uveden v tabulce pro každou velikost kotle (podtlak v Pa je vztažen k průměru 
komínového připojení v kotli), viz strany 9 a 10. 

 

Doporučuje se instalovat maximálně dvě 90stupňová kolena na spojení mezi kotlem a komínem. Připojení kotle 
ke komínu by mělo být provedeno pomocí trubek z nerezové oceli s těsněním vhodným pro provoz při maximální 
teplotě 200 stupňů °C

. 

Trubka by měla být umístěna pevně a těsně, aby nedocházelo k nekontrolovanému úniku spalin. 
Komín by měl vyčnívat min. 60 cm nad nejvyšší okraj střechy. Komínový průduch by neměl být spojen s jinými 

přípojkami. Stěny komínového průduchu by měly být hladké, těsné a bez zúžení a ohybů. Tepelná izolace systému 
odtahu spalin zlepšuje tah komína a snižuje kondenzaci vodní páry. Nový keramický komín by měl být před 
zapálením kotle vysušen. 

 

POZOR! 
Výrobce kotle neodpovídá za výběr a správnou funkci komína, proto je pro kontrolu technického stavu a parametrů 
komína nutné zavolat kominíka, který provede odbornou expertízu komína. 

 

Z bezpečnostních důvodů se doporučuje namontovat v kotelně čidlo kouře a oxidu uhelnatého. 

 Parametry topné vody pro plnění kotle:  
• pH > 8,2 
• tvrdost < 2 °dH 

 Připojení kotle k ústřednímu topení  

Instalace kotle v otevřeném systému  

 

Provedený systém ústředního vytápění musí splňovat všechny 
požadavky normy PN-EN- 91/B-02413 týkající se ochrany topných zařízení 
otevřených soustav a expanzních nádob. 

 

Kotle jsou navrženy pro provoz při provozním tlaku do 2 barů. Maximální 

přípustná výška vodního sloupce nesmí překročit 30 m. 

Kotel musí být instalován technikem vyškoleným v oboru ústředního vytápění. 
topný systém. Kotel smí být namontován pouze v místnosti, která splňuje požadavky předpisů pro kotelny. 

 

Před naplněním systému zkontrolujte upevňovací prvky instalace. Vibrace při přepravě mohou spoje uvolnit. 
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Instalace kotle v 

uzavřeném 

systému 

Přívodní a vratné potrubí je opatřeno vnějším závitem G 1". Ventil umožňující vypouštění vody z kotle by měl být 
namontován na připojovacím potrubí G 1/2" v zadní části kotlového tělesa. Kotel by měl být připojen k systému 
pomocí montážních prvků, a to odnímatelným způsobem. 

 
Postupujte takto: 
• Nainstalujte filtr na zpětný kanál systému (min. 200 ok na 1 m2). Doporučujeme instalovat elektromagnetický filtr. 
• Připojte přívodní potrubí kotle k ústřednímu topení na určeném místě. 
• Připojte zpětné potrubí kotle k ústřednímu topení na určeném místě. 
• Připojte potrubí bezpečnostního systému podle normy PN-EN 91/B-02413. 
•  Naplňte systém ústředního vytápění vodou, dokud nedosáhnete plynulého přenosu ze signalizačního 

potrubí. Připojte ovládací zařízení a zkontrolujte správné provedení elektrického systému. 
 

Kotel je vybaven čerpadlem, které chrání vratnou vodu kotle před příliš nízkou teplotou. 
 

Mezi nejdůležitější požadavky týkající se bezpečnostních zařízení patří: 
• Rozšiřovací nádoba otevřeného systému s kapacitou podle normy PN-91/B-02413. 
• Bezpečnostní trubka o průměru závislém na tepelném výkonu kotle. 
• Expanzní, signalizační, přepadové, odvzdušňovací a také cirkulační potrubí umožňující udržovat v nádobě správnou 

teplotu. Použití ventilů nebo šroubů na pojistném ventilu není povoleno. Toto potrubí by nemělo být po celé 
délce zúžené a bez ostrých ohybů. V případě, že není možné vést bezpečnostní potrubí nejkratší a nejjednodušší 
cestou k nádobě, měl by způsob jeho vedení i jeho průměr odpovídat normě PN-91/B-02413. 

 
V případě montáže na stávající systém ústředního vytápění zkontrolujte technický stav potrubí. 

Rozměry trubek chránících kotel v otevřeném systému podle PN-EN-91/B-02413 

Tepelný výkon kotle [kW] Bezpečnostní trubka [mm] Rozšiřovací trubka [mm] 

z až do Jmenovitý průměr Vnitřní průměr Jmenovitý průměr Vnitřní průměr 

8 20 25 27.2 25 27.2 

 

Podle nařízení ministra infrastruktury ze dne 12.3.2009, kterým se mění nařízení o technických 

Instalace kotle v uzavřeném systému

podmínkách, které 
musí splňovat stavby a jejich umístění, sbírka zákonů č. 56, položka 461 z roku 2009, zejména § 133 odst. 7, je 
povoleno použití uzavřených systémů s membránovými nádobami pro ochranu nízkoteplotních vodních kotlů na pevná 
paliva s tepelným výkonem do 300 kW.  

Podle nařízení ministra hospodářství a práce a sociální politiky ze dne 9.7.2003, Sb. zákonů č. 135, položka 
1269, podléhají kotle tohoto typu zjednodušenému nebo omezenému technickému dozoru. 

 
Kotle řady ONE PLUS jsou určeny pro provoz v uzavřeném systému. Kotel je vybaven paměťovou nádobou (je 

nutné ověřit, zda je objem nádoby optimální pro topný systém) a pojistným ventilem. Kotel ONE PLUS BASIC nemá 
membránovou nádobu, je nutné zvolit správný objem nádoby pro topný systém. Nainstalujte filtr na zpátečce z 
instalace (min. 200 ok na m2). Doporučuje se instalace elektromagnetického filtru. 

 
Provoz kotle bez pojistného ventilu nebo s nesprávným a nefunkčním pojistným ventilem není povolen, protože 

může způsobit poruchu a ohrozit život a zdraví lidí. Je třeba důsledně dodržovat požadavky uvedené v návodu k 
obsluze a údržbě pojistného ventilu. 

 
U kotlů instalovaných v uzavřených systémech je nutné dodržovat požadavky norem PN-EN 12828 a dalších 

platných předpisů. 
Kotle jsou navrženy pro provoz při provozním tlaku do 2 barů. 
Kotel musí být instalován v souladu s výše uvedenými požadavky a platnými předpisy autorizovanou montážní 

firmou a uvedení kotle do provozu musí provést vyškolený servis výrobce nebo autorizovaná montážní firma. 
Za správnou instalaci kotle a jeho opravu odpovídá instalační - servisní firma, která provede první spuštění 

kotle a zaznamená jej do záručního listu kotle. 
Jakékoli zásahy a manipulace do systému ochrany a regulace provozu kotle nebo připojení dalších řídicích zařízení, 

která nejsou uvedena v tomto návodu, představují nebezpečí a mohou vést ke ztrátě záruky. Opravy a renovace 
kotle smí provádět pouze instalační - servisní firma proškolená výrobcem. 
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 Spuštění kotle  

Kotel smí obsluhovat pouze dospělá osoba seznámená s funkcí kotle a jeho obsluhou. Osoba obsluhující kotel se 
musí řídit pokyny uvedenými v návodu k obsluze, nastavit přednastavenou teplotu topné vody, zastavit provoz kotle 
a kontrolovat jeho chod. Po montáži kotle a jeho uvedení do provozu musí instalatér, akreditovaný servis nebo 
servisní služba ve výrobním závodě proškolit osoby v rozsahu obsluhy a používání zařízení. Uživatel je povinen 
seznámit se s kotlem, automatikou, hořákem a podavačem. Přítomnost dětí v blízkosti kotle během provozu není 
dovolena. Zásahy do provozu kotle, které by mohly ohrozit zdraví nebo život obsluhy nebo jiných osob, jsou přísně 
zakázány. 

 
Plánovaný rozsah dokumentace by měl zahrnovat - technický popis kotle, dokumenty týkající se označení CE, výkres 

kotle, dokumenty týkající se pojistného ventilu a membránové nádoby, návod k obsluze - návod k obsluze a 
údržbě kotle, schéma instalace a umístění kotle a bezpečnostních zařízení v kotelně. 

 
Konečný rozsah dokumentace by měl být dohodnut s příslušným orgánem technické inspekce. 

 
Kotel smí obsluhovat pouze dospělá osoba. 

 
Uvedení kotle do provozu může za úplatu provést instalatér nebo pracovník autorizované servisní firmy nebo 

výrobního závodu. Nesprávné nastavení hořáku může vést k jeho poškození, na které se nevztahuje záruční oprava. 

V případě problémů s kotlem se obraťte na technický servis: Pondělí - pátek 

8:00 - 16:00 hod. 
 

+420 773 834 677 
+420 734 755 464 

 
 

Kroky, které je třeba podniknout před prvním spuštěním: 
• Přečtěte si návod k obsluze kotle. 
• Zkontrolujte, zda jsou topný systém a zařízení instalovány v souladu s projektem. 
• Zkontrolujte, zda je topný systém s kotlem těsný, naplněný vodou a odvzdušněný. 
• Zkontrolujte tah komína (porovnejte s hodnotami uvedenými v tabulce). 
• Pečlivě si přečtěte návod k obsluze automatiky. 
• Zkontrolujte účinnost podavače. 
• Zadejte provozní nastavení kotle do automatizačního systému. 
• Aktivujte příslušné moduly v servisním menu (např. TUV, ventil, termostat). 
• Nastavení parametrů pro ovládání zařízení v kotelně (ventily, termostaty, čerpadla teplé vody a další v závislosti 

na typu automatizace a zařízení) v automatizaci. 
• Seznámení uživatele s bezpečným a efektivním provozem kotle. 
• Datum prvního uvedení do provozu zaznamenejte do záručního listu. 
• Pro získání prodloužené záruky vyplňte "Protokol o uvedení kotelny do provozu" a zašlete jej společnosti Heiztechnik. 

 
Před spuštěním kotle je třeba zkontrolovat účinnost podavače: 
• Nasypte pelety do zásobníku. 
•  Odstraňte spodní část ohebného konektoru mezi hořákem a podavačem a vložte ji do nádoby (např. prázdného 

sáčku na pelety). 
• Spusťte podavač přes "výstupní test" v automatizačním systému, dokud nedojde k vylití přes flexibilní konektor. 

Počkejte přibližně 3-5 minut, dokud se ocelová trubka zcela nenaplní. Vyprázdněte nádobu. 
• Spusťte krmítko na 10 minut a počkejte, až se pelety vysypou do nádoby. 
• Zvažte obsah nádoby a získanou hodnotu vynásobte 6 (za hodinu proběhne 6 cyklů po 10 minutách). 
• Získanou hodnotu zadejte v nabídce Servisní nastavení > Nastavení hořáku > Práce > Účinnost podavače. 

 
Při každé změně typu nebo šarže paliva je třeba provést nové vážení paliva a jeho zapsání
do regulace obsluhy kotle.
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Odstranění popela 

 

 
Spalování pelet v automatickém hořáku 

 
Otevřete přívodní klapku nádrže a nalijte do ní minimálně 20 kg paliva. Automatika má přednastavené 

parametry spalování (maximální výkon, účinnost dmychadla). Doporučujeme nastavit spalování pomocí analyzátoru 
spalin. Proces spalování v hořáku je třeba upravit při každé změně paliva (granulace, kvalita a šarže). 

Po zapnutí regulátoru se hořák přepne do režimu "rozpalování" pomocí topného tělesa. Iniciovaný plamen se projeví 
fotočlánkem a aktivuje se režim "Provoz". 

 
Palivo by se mělo pravidelně doplňovat naplněním celého zásobníku. Po naplnění zásobníku palivem zásobník uzavřete. 
Dbejte na to, aby se v palivové hmotě nenacházely kameny, kusy dřeva, provazy a jiné nežádoucí předměty. V 

nádrži by mělo být uloženo pouze správné palivo. Použití nádrže k jiným účelům je přísně zakázáno. 
 

Pokud je kotel vypnutý déle než 7 dní, je třeba jej vyčistit vyprázdněním nádrže a podavače paliva. Odstranění 

popela 

Popel je třeba odstraňovat v různých intervalech v závislosti na kvalitě použitého paliva, avšak tak často, aby popel 
nezakrýval spodní část hořáku. Doporučujeme odstraňovat popel při každém přikládání paliva. Nejméně dvakrát ročně 

je třeba odstranit popel ze vzduchové komory za lapačem popela (kontrolní klapka přišroubovaná dvěma šrouby) a 
vyčistit horní část vertikálního výměníku odšroubováním horního krytu před- 

rukou. 
 

Při obsluze kotle dávejte pozor na horké plochy za hlavními dvířky: 
• dvířka pece 
• klika dvířek pece 
• těleso kotle, 

 
Automatika má funkci ANTI-STOP. Tato funkce chrání čerpadla před zaseknutí. Každých 14 dní se čerpadla aktivují na 
15 s. Kotel musí být po celou dobu připojen k elektrické síti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1

 

1. Otevřete hlavní dveře stisknutím pravé strany.

 
2. Otevřete dvířka topeniště. Uchopte rukojeť (1), 
zatáhněte za něj a otevřete dveře 
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 Odstranění popela  

 

 

3. Vyjměte zásuvku na popel. 

Uchopte zásuvku na popel (1) a 
vytáhněte ji. 

 
 

 

4. Čištění spodní komory kouřovodů. 
Odstraňte podpěru popelníku a vyšroubujte dvě 
křídlové matice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Odšroubujte matice kontrolní klapky. 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sejmutí pravého nebo levého bočního krytu. 

Odšroubujte dva imbusové šrouby, odklopte kryt a 

zatlačte jej dolů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Odstranění horního krytu kouřovodů 
komory. Vyšroubujte dva šrouby (M10) 

 

 
 

 

1. Otevřete hlavní dveře stisknutím pravé strany. 2. Ruční čištění. Rukojeť mechanismu pro 

ruční čištění kouřovodů. 
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M10 

Čištění kouřovodů - ONE PLUS 
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 Demontáž krytu hořáku  
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 Demontáž hořáku  
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fotosenzor

šnek so spojkou
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Údržba kotle 

Nouzové zastavení kotle 

 

 
 

Kotel by měl být provozován při rozdílu teplot na přívodu a zpátečce v rozmezí 10-20 °C a při teplotě zpátečky 
ne nižší než 55 °C. 

Aby se zabránilo hromadění nadměrného množství kondenzátu ze spalin a prodloužila se tak životnost kotle, 
doporučuje se udržovat teplotu v kotli alespoň na 70 °C. Pro dosažení nejlepší ekonomiky se doporučuje použít na 
instalaci směšovací ventil. Jako topné médium se doporučuje používat čistou, měkkou, nejlépe destilovanou, 
upravenou nebo převařenou vodu. 

 
Nízkoteplotní koroze 

 
Při provozu kotle při teplotě topného média nižší než 55 °C dochází ke kondenzaci vodní páry obsažené ve 

spalinách na stěnách kotle a v kombinaci s toxickými sloučeninami obsaženými v produktech spalování vznikají 
korozivní látky. 

Dlouhodobé používání při nižších teplotách může způsobit korozi a tím zkrátit životnost kotle. Nedoporučujeme 
provozovat kotel při nastavené teplotě nižší než 70 °C. 

 
 

Doporučuje se provádět celkovou kontrolu kotle alespoň jednou ročně. Při kontrole je třeba zkontrolovat stav 
výměníku kotle, hořáku, podavače paliva a regulátoru. 

Kontrolu by měl provést autorizovaný instalatér, odborná servisní firma nebo servisní služba výrobce kotle. 
Alespoň jednou týdně je třeba vyčistit výměník kotle od usazenin a prachu (frekvence závisí na nahromadění 

usazenin). 
Pravidelně čistěte regulátor kotle a zabraňte hromadění prachu a popela na této součásti. 
Po ukončení topné sezóny nevypouštějte vodu z kotle, ale pečlivě vyčistěte kotel, topeniště, spalinové kanály, 

dvířka, kryty, kouřovod a zkontrolujte a proveďte údržbu hořáku, regulátoru, podavače v souladu s návodem k obsluze 
a údržbě těchto zařízení a vyměňte poškozené díly. 

Doporučuje se kontrolovat hladinu topné vody v kotli a v celém topném systému každých 14 dní. V případě 
nedostatečné hladiny vody v topném systému je třeba ji doplnit. V případě, že se na těsnicím lanku objeví záhyby 
a lanko již neplní svou funkci, je možné provést úpravy na uzávěru a závěsu a v krajním případě je třeba lanko 
sejmout z drážky dvířek, otočit jej o 90° a znovu umístit do drážky dvířek. To je pouze dočasné řešení, takže musíme 
počítat s okamžitou výměnou těsnicího lana. 

Po každé topné sezóně je nutné kotel důkladně vyčistit. Množství sazí a popílku závisí na kvalitě použitého 
paliva a provozních podmínkách. Pokud je výkon kotle vyšší, než je nutné, nebo pokud je kotel provozován při 
příliš nízkých teplotách, může být usazování sazí a popílku větší. 

 
Výměna těsnícího lana ve dveřích 

 
Pomocí šroubováku odstraňte staré těsnicí lano z drážky dveří a vyčistěte drážku, do které bylo lano vloženo. 

Do vyčištěné drážky vložte nové těsnicí lano. Jeden konec lana vložte do drážky ve dveřích ve vodorovné části. 
Zatlačte lano do drážky v obvodu dveří rukou nebo jemným poklepáním pomocí malého kladívka. Poté dveře zavřete 
a pokuste se lano zatlačit do drážky tak, aby bylo možné dveře zavřít. 

 
 

V případě mimořádných událostí, jako je překročení teploty 100oC, zvýšení tlaku, zjištění náhlého velkého 
úniku vody v kotli nebo v systému ústředního vytápění, prasknutí potrubí, topných těles, pomocných armatur (ventilů, 
šoupátek, čerpadel) a dalších ohrožení dalšího provozu kotle, je třeba: 
• vypnout řídicí jednotku, což způsobí zastavení podavače paliva. 
• zjistit příčinu poruchy a po jejím odstranění a zjištění, že kotel a systém jsou technicky způsobilé, pokračovat 
v uvádění kotle do provozu. 
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Ochrana životního prostředí
 

Hluk 

Závěrečné poznámky 

Zbytkové riziko 

 

 
 

• Kotel je vyroben z nehořlavých materiálů potvrzených příslušnými certifikáty. 
• Je přísně zakázáno provozovat kotel s otevřenými dvířky popelníku/sypky a čisticími poklopy. 
• Je zakázáno skladovat palivo a hořlavé materiály v bezprostřední blízkosti kotle - dodržujte bezpečné vzdálenosti min. 

1.5m. V případě potřeby proveďte oplocení nebo zástěny z nehořlavých materiálů. 
• Kotelna musí být vybavena hasicím přístrojem a snadným přístupem k přívodu vody. 
• Každé 2-3 měsíce nechte kominíka vyčistit komínový průduch, abyste odstranili saze a eliminovali riziko zánětu. 

 
Kotel je vyroben z materiálů, které jsou neutrální pro životní prostředí. Po ukončení provozu a opotřebení kotle by 

měl být rozebrán a sešrotován. Demontáž jednotlivých součástí kotle nevyžaduje zvláštní popis vzhledem k 
jednoduchosti jeho konstrukce. Opotřebované kovové části by měly být sešrotovány. Ostatní díly by měly být 
uloženy v souladu s 
požadavky v této oblasti, a poté předány k bodům, které se zabývají likvidací. 

 
 

Vzhledem k účelu použití a specifikaci napáječe není možné eliminovat hluk v samotném zdroji, nicméně tento typ 
hluku obecně nepředstavuje hrozbu, protože provoz napáječe je krátký a cyklický. 

 
 

Kotel smí instalovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací a oprávněním k instalaci kotlů. Připojení kotle k 
ústřednímu topení, komínu a elektrickému systému musí být v souladu s návodem k obsluze a údržbě a platnými 
normami. 

 
Z bezpečnostních důvodů a v zájmu uživatele je zajistit, aby instalace byla v souladu se stavebním zákonem a aby 

instalační firma poskytla záruku za správnost a vysokou kvalitu provedených prací, což by mělo být potvrzeno 
razítkem a podpisem na poslední straně návodu. 

 
V případě výpadku proudu se kotle pracující v režimu automatického podávání paliva automaticky vypnou a 

nepředstavují riziko - podávání paliva se automaticky zastaví. 
 

Výrobce neodpovídá za nesprávnou funkci kotle způsobenou chybnou a s požadavky neslučitelnou instalací: 
ústředního topení, odvětrávání, odvodu spalin, elektrického systému, jakož i výběrem kotle a technickým stavem 
komína, které jsou chybné a s požadavky neslučitelné. 

 
Záruční a pozáruční opravy a pravidelné prohlídky smí provádět pouze servis výrobce nebo specializovaná 

montážní či servisní firma. 
 

V případě posouzení a prezentace zbytkového rizika se kotel považuje za zařízení, které bylo do okamžiku 
zahájení výroby navrženo a provedeno podle současného stavu techniky v souladu s řádnou technickou praxí. 

 
Zbytkové riziko není spojeno s konstrukcí nebo vadným provedením kotle, ale vyplývá z chybného nebo 

nesprávného chování osoby obsluhující kotel a je přítomno v případě nedodržení konkrétních doporučení a 
podmínek pro bezpečný provoz kotle. 
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 Záruka  
 

Výrobce poskytuje záruku na kotel instalovaný v souladu s platnými předpisy a návodem k instalaci. 
Upozorňujeme zákazníky, že všechny kotle vyrobené společností HEIZTECHNIK musí být uvedeny do provozu a 

servisovány instalatérem s příslušnou kvalifikací nebo autorizovanou firmou. V případě instalace v rozporu s tímto 
návodem nebude poskytnuta záruka a nebude uznána reklamace. 

 
Výrobce si vyhrazuje právo na případné změny provedené v rámci technického zdokonalení výrobku. 
Každá reklamace musí být oznámena ihned po zjištění závady. 
Stížnost musí být podána písemně: e-mailem - servis@heiztechnik.cz , poštou, osobně v 

sídle společnosti, u prodávajícího nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na www.heiztechnik.cz 
 

 

Výrobce  
 

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

 

 

Distribútor  
 

HEIZTECHNIK, s.r.o. 
Chebská 73/48, 
360 06 Karlovy Vary

 

 
 

telefonní číslo:  
+420 773 834 677
+420 734 755 464

 
 
 

 
e-mail: servis@heiztechnik.cz  
pondělí - pátek 8:00 - 16:00 
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 Podmínky pro bezpečný provoz kotlů  

 

Základní podmínkou bezpečného provozu kotlů je provedení instalace v souladu s normou PN-91/B-02413 (otevřený 

systém) nebo PN-EN 12828 (uzavřený systém). 

 
1. Kotel smí obsluhovat pouze dospělá osoba. 

 
2. Je zakázáno používat kotel k jiným účelům, než jsou popsány v návodu k obsluze a údržbě, a k provozu při 

nízké hladině vody v systému pod úrovní signalizačního potrubí v expanzní nádobě. 

 
3. Během provozu je zakázáno vkládat ruce do nebezpečných a zakázaných míst, zejména do podavače, zásobníku, 

hořáku, lapače popela atd. 

 

4. Je zakázáno provozovat kotel s otevřenými dvířky: topeniště, popelníku, čisticích poklopů. V případě potřeby 

nestůjte při otevírání dvířek před otvorem, ale stůjte stranou a dbejte zvláštních bezpečnostních opatření. 

 
5. Během zastavení ventilátoru nebo těsně po jeho zapnutí udržujte otevřený plamen v dostatečné vzdálenosti 

od polootevřených dvířek pece, protože nekompletní plyn může způsobit výbuch. 

 
6. Udržujte pořádek v kotelně, kde by neměly být žádné předměty, které nesouvisejí s provozem kotle. 

 
7. V případě čištění a údržby používejte osvětlení s napětím nepřesahujícím 24 V. 

 
8. Dbejte na dobrý technický stav kotle a s ním spojeného systému ústředního vytápění, zejména na těsnost 

dvířek topeniště a popelníku a krytů čisticích poklopů. 

 
9. Případné závady kotle je třeba okamžitě odstranit. Po opravě elektroinstalace zkontrolujte účinnost resetování 

zásuvek a elektrických zařízení namontovaných na kotli. 

 
10. V zimě nedělejte přestávky ve vytápění, které by mohly vést k zamrznutí vody v systému nebo jeho části, což 

je obzvláště nebezpečné, protože spuštění kotle se zavřeným systémem ústředního vytápění může způsobit 

vážné škody. 

 
11. Zkontrolujte obsah paliva a odstraňte nežádoucí předměty, jako jsou kameny, kusy dřeva, provazy atd. 

 
12. Plnění a spouštění systému v zimě je třeba provádět opatrně. V tomto ročním období musí být systém 

naplněn horkou vodou, aby se zabránilo zamrznutí vody v systému během plnění. 

 
13. V případě podezření na zamrznutí vody v systému ústředního vytápění, zejména v bezpečnostním systému 

kotle, zkontrolujte průchodnost systému. V případě nedostatečné propustnosti je zapálení kotle zakázáno. 

 
14. Zapalování kotle pomocí prostředků, jako je benzín, petrolej a jiné hořlavé a výbušné prostředky, je 

zakázáno. V odůvodněných případech nebezpečí vzniku požáru v objektu volejte hasiče (např. vznícení 

zásobníku paliva nebo sazí v komíně). 

 
15. Svévolné úpravy a opravy elektrického systému jsou zakázány. Elektrický systém smí obsluhovat pouze 

kvalifikovaný elektrikář. 

 
16. Je zakázáno zalévat hořák pece vodou. 

 
17. Je zakázáno používat palivovou nádrž k jiným účelům než ke skladování příslušného paliva a umisťovat do ní 

odpad a nežádoucí předměty. 
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Typ závady Možná příčina problému Navrhovaná oprava 

 
 

 
Problémy s dosažením nastavené teploty 

Nesprávné nastavení parametrů 
automatizace 

Správné nastavení procesu spalování 
v souladu s provozními příručkami 

Nekvalitní pelety Správné nastavení procesu spalování 

Špinavý kotel Vyčistěte kotel 

Nevhodný výběr zařízení pro velikost vytápěné 
budovy 

Výběr vhodných parametrů, případný kontakt se 
službou 

 
 

 
Kouř vycházející ze dveří 

Ucpaný komín nebo kanál přivádějící 
čerstvý vzduch do kotelny. 

Zkontrolujte komín a odvzdušňovací kanál 

Opotřebované těsnění dveří Vyměňte těsnicí lano 

Příliš slabý tah komína Modernizace komína 

Špinavý kotel Vyčistěte kotel 

 

 
Nadměrná spotřeba paliva 

Nesprávně nastavené parametry spalování Nastavení parametrů spalování 

Nekvalitní palivo Změna paliva 

Nevhodný výběr kotle vzhledem k velikosti 
vytápěné budovy. 

Výběr vhodných parametrů automatizace, 
případný kontakt se servisem 

 
nevhodné spalování paliva (tvorba strusky, 

nedostatečné spalování). 

Nevhodná volba množství vzduchu v poměru k 
množství paliva. 

Nastavení parametrů automatizace 

Špatná kvalita paliva Změna paliva 

 
Výrazné zvýšení teploty nad 

nastavenou hodnotu 

Nesprávné nastavení automatizace Úprava nastavení automatizace 

Příliš velký tah komína Montáž regulátoru komínového tahu 

Nepřetržitý provoz zařízení připojených k 

automatizaci navzdory zhasnutému světlu na 

ploše 

Nesprávné připojení zařízení k 
automatizaci 

Kontrola připojení zařízení 

Možné poškození řídicí jednotky Obraťte se na svůj technický servis 

 
Řídicí jednotka se nezapne 

Poškozená pojistka, poškozený varistor Zkontrolujte pojistky 

Odpojený nebo špatně zalisovaný kabel spojující 
řídicí plochu s výstupním modulem 

Zkontrolujte propojení stolního ovladače s 
modulem 

 
Podavač nefunguje 

STB odpojila systém Resetování STB 

Ucpané přívodní potrubí Vyčistěte přívodní potrubí 

 
Voda na stěnách kotle 

Příliš nízké nastavení provozní teploty kotle Zvýšení provozní teploty kotle (na 70 oC) 

Netěsný výměník Obraťte se na svůj technický servis 

 

 
Zpráva "Failed firing up" 

Zbytky strusky na hořáku Vyčistěte hořák 

Žádné palivo Doplňte palivo do nádrže 

Nedostatečná odezva: ventilátoru, topení, podavače 
Kontrola činnosti zařízení v režimu 
ručního ovládání 

 
 

Nadměrný hluk vycházející ze spalovací 

komory. 

Přebytek paliva v poměru ke vzduchu 
Testování účinnosti podavače 

/ úprava spalovacího procesu 

Příliš nízký tah komína 
Zlepšete tah komína, zkontrolujte 

připojení ke komínu (max. 2 ohyby). 

Deficit vzduchu 
Proveďte odpovídající provzdušnění kotelny. 
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 Záruční karta   
 

 

  

KARTA VÝROBKU PODLE NAŘÍZENÍ EU 2015/1187, KTERÝM SE 
DOPLŇUJE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

2010/30/EU 

Název a adresa dodavatele zařízení 
 HEIZTECHNIK, s.r.o. 

Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary  
  

PARAMETRY 
ZAŘÍZENÍ 

Jednotka 
měření 

ID MODELU 
ONE PLUS / 

ONE PLUS BASIC 8 
ONE PLUS / 

ONE PLUS BASIC 11 
ONE PLUS / 

ONE PLUS BASIC 15 
ONE PLUS / 

ONE PLUS BASIC 20 
 
Třída energetické účinnosti - 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Jmenovitý tepelný výkon 

 
kW 

 
8 

 
11 

 
15 

 
20 

 
Index energetické účinnosti (EEI) 

 
- 

 
120 

 
123 

 
123 

 
122 

Sezónní energetická účinnost 
vytápění prostor 

 
% 

 
82 

 
84 

 
84 

 
83 

 
Zvláštní bezpečnostní opatření 
při montáži, instalaci nebo 
údržbě zařízení 

 

- 

Před zahájením instalace, spuštění a provozu kotle si přečtěte a dodržujte pokyny 
uvedené v návodu k obsluze a údržbě zařízení (PROVOZNÍ NÁVOD (OPERATION 

MANUAL) INSTALACE, POUŽITÍ, ÚDRŽBA). 
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 Servisní opravy   
 

Oprava č. Datum opravy Popis závady Poznámky  Servisní razítko 
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 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  

 
• Výrobce "Heiztechnik Sp. z o.o." poskytuje kupujícímu a uživateli záruku na zakoupený výrobek. 

• Výrobce nese záruční odpovědnost pouze tehdy, pokud závada vznikla z příčin spočívajících v zařízení. 

• Výrobce má právo volby, zda závadu odstraní, nebo poskytne zařízení bez závad. 

• Záruční oprava je bezplatná. 

• Záruka se vztahuje pouze na zařízení namontovaná v souladu s návodem k obsluze, záručními podmínkami a 

platnými předpisy. 

• Záruční doba na těsnost kotlového tělesa je 60 měsíců (nejdéle však 66 měsíců od data výroby), na regulační 

prvky, systém podávání paliva, hořák a dmychadlo 24 měsíců (nejdéle však 30 měsíců od data výroby). 

• Podmínkou pro získání 60měsíční záruky na těsnost kotlového tělesa je instalace ochranného zařízení chránícího 

kotel před přítokem topného média o teplotě nižší než 55 °C ze systému. Záruka se nevztahuje na skutečně 

opotřebitelné díly, jako jsou: topeniště v přímém kontaktu s hořícím nebo horkým palivem, topeništní síta, 

zapalovač, kondenzátory motoru, zásuvka na popel, rukojeti a západky, šrouby, pružné spojky, těsnění, izolační lana, 

izolace dvířek, čidla a tepelné a napěťové ochrany. 

• Záruka se nevztahuje na poškození automatizace v důsledku poruchy elektrické instalace nebo elektrické sítě 

(zkrat, přepětí) a blesku. 

• Záruka je platná pouze v případě potvrzení instalace zařízení "Protokolem o uvedení kotelny do provozu". Pro 

zahájení záruční ochrany zašlete kompletně vyplněný "Protokol o uvedení kotelny do provozu" spolu s podpisy 

zákazníka a instalatéra na adresu společnosti Heiztechnik (Spolu s protokolem je dodávána předplacená zpáteční 

obálka). Převzetí dokumentu potvrdí pracovník společnosti Heiztechnik. Nedostatek protokolu má za následek 

zkrácení záruční doby na kotlové těleso na 36 měsíců (nejdéle však 42 měsíců od data výroby). 

• Stížnost musí být podána písemně: e-mailem - serwis@heiztechnik.pl, faxem: +58 588 08 21, poštou, osobně v sídle 

společnosti, u prodávajícího nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na www.heiztechnik.pl (dostupný pro 

registrované uživatele). 

• Záruka zaniká v případě úprav nebo nesprávného použití zařízení. 

• Záruka zaniká v případě zjištění, že je kotel instalován v uzavřeném (tlakovém) systému bez zákonem 

požadovaných ochranných opatření. 

• V případě instalace kotle v rozporu s předpisy záruka zaniká. 

• Výrobce nenese odpovědnost za mechanická poškození nebo poškození související s faktory opotřebení. 

• V případě poškození při přepravě je nutné předložit protokol o poškození sepsaný s přepravní společností. Bez 

tohoto protokolu a po podpisu přepravního listu není možná záruční oprava zařízení bez námitek. 

• Záruka se nevztahuje na případy, kdy zařízení není používáno v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze 

a údržbě. 

• Ve věcech neupravených tímto zákonem se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

• Výše uvedené záruční podmínky se vztahují na výrobky společnosti Heiztechnik instalované a provozované na 

polském území. 

• V případě neoprávněného přivolání servisu v důsledku nesprávného používání zařízení v rozporu s poskytnutým 

návodem k obsluze, zejména pokud je přivolání důsledkem toho, že uživatel neprovádí provozní činnosti popsané v 

návodu k obsluze, nese volající/uživatel kotle veškeré náklady spojené s příjezdem servisního technika a 

provedením případného servisu. 
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Technická dokumentace 

 

 

 Záruční list, uvedení do provozu, prodej, servisní prohlídky  

 

Sériové číslo kotle: 

 
 

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

 
Typ kotle: 

 
Datum předložení k prodeji: 

 
 

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

 
 

 
Razítko výrobce: 

 
Datum prodeje: 

 
 

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

 
 

 
Razítko prodejního místa: 

 
Datum instalace: 

 
 

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

 
 

 
Razítko montážní firmy: 

 
Datum přezkoumání služby: 

 
 

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

 
Razítko autorizovaného servisu: 

 
 

Poznámky autorizovaného servisu: 

 
Datum kontroly: 

 
 

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

 
Razítko autorizovaného servisu: 

 
 

Poznámky autorizovaného servisu: 

 
Datum kontroly: 

 
 

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

 
Razítko autorizovaného servisu: 

 
 

Poznámky autorizovaného servisu: 
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