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Z ŽELJO, DA BI BILI ZADOVOLJNI Z IZDELKOM, VAM
PRIPOROČAMO,
DA V CELOTI UPOŠTEVATE SPODAJ NAVEDENE ZAHTEVE,
KI VPLIVAJO NA VARNOST IN ŽIVLJENJSKO DOBO KOTLA
1. Montažo, prvi zagon in inštrukcije uporabniku mora opraviti izvajalec ki je
usposobljeno za montažo kotlov Atmos.
2. Temperatura povratne vode mora biti vedno višja od 60 °C. V povratni
vod se pred črpalko vgradi tropotni mešalni ventil, ki meša hladni povratek s
toplim predtokom.
3. Kotel mora vedno obratovati s temperaturo vode 75-85 °C. S tem preprečimo
nastajanje kislega kondenzata , ki povzroča korozijo kotlovskih sten.
4. Kotel naj obratuje vedno s polno močjo; zagotoviti je potrebno zadosten pretok vode
med kotlom in hranilnikom toplote; med delovanjem se ventilator naj ne zaustavlja..
5. Sodobne direktive zahtevajo, da je vsak kotel na trdo gorivo opremljen s hranilnikom
toplote. Volumen hranilnika naj bo 55 kratnik moči kotla. ( V = 55 l x kW) Hranilnik
prevzame viške toplotne energije, ki se. koristi v času, ko v kotlu ne gori. Vgradnja hranilnika
toplote in obratovanje vedno le pri polni moči zagotavlja:







Prihranek goriva do 20 %
Daljšo življenjsko dobo kotla in dimnika
Okolju prijazno zgorevanje
Lažje in enostavnejše kurjenje
Možnost reguliranega ogrevanja
Manjše število nalaganj goriva v kurilno napravo na sezono

6. Toplovodni sistem mora biti opremljen z ustrezno ekspanzijsko posodo večje
prostornine. ( priporoča se cca 10 % volumna hranilnika toplote)

Priporoča se obratovanje kotla s polno močjo; polena naj brez prekinitve ventilatorja
pogorijo do stanja žerjavice in šele takrat se naložijo sveža polena – s tem bo preprečena
tvorba črnega katrana, ki nastane iz lesnega plina.
Pri polnjenju goriva upoštevati temperaturo v hranilniku toplote
in zunanjo temperaturo (predvideti potrebo po ogrevanju objekta):
- ko je hranilnik hladen – napolniti kotel 100 %
- ko je hranilnik ogret na temperaturo cca 80 C – polniti 0 %
- ko je hranilnik srednje ogret na temperaturo cca 60 C – napolniti le cca 50 %
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1. OSNOVNE INFORMACIJE
1.1.

Splošen opis

Kotli BIOmatik UP se uporabljajo v toplovodnih sistemih centralnega ogrevanja s prisilno cirkulacijo v
objektih z toplotnimi potrebami od 50 kW.
Konstrukcija kotla omogočajo ekološko primerno zgorevanje lesnih polen premera od cca 50 do 120 mm in
dolžine do 500 mm. Premer polen je lahko tudi večji, pri tem se toplotna moč kotla zmanjša, podaljša pa se
čas gorenja enega polnjenja.
Tehnologija zgorevanja je izvedena preko uplinjevalne komore, zato je kotel primeren le za kurjenje polen.
Drobno kosovno lesno gorivo lahko dodajamo le v manjših količinah ( do 20 % ). Oblanci in žagovina se v
kotel ne sme dodajati.
Obratovanje je dovoljeno za :
 Max delovni tlak do 3 bar
 Max delovna temperaturo do 90° C

Obseg dobave kotla z osnovno opremo
Kotel se dobavlja v kompletu z vso opremo, ki omogoča avtomatsko kurjenje lesnih pelet. Obseg opreme
 Jekleni kotlovski blok
 Plašč kotla s toplotno izolacijo
 Dimni ventilator
 Naprave za dovod primarnega in sekundarnega zgorevalnega zraka
 Serijsko vgrajen varnostni hladilec za termično varovanje kotla
 Regulacijski panel z regulatatorjem za kontrolo in vodenje zgorevanja z lambda sondo
Sodobni kotli Biomatik UP imajo velik zalogovnik za nakladanje goriva, ki je istočasno uplinjevalna komora.
V njej se les pri temperaturi okoli 450°C uplini in v spodnjem delu nastali plin skozi gorilno šobe zgoreva v s
keramiko obloženo zgorevalno komoro .
Iz spodnje zgorevalne komore se vroči dimni plini vodijo v dimnocevni toplotni izmenjevalnik, kjer se toplota
odda kotlovski vodi. Tako ohlajeni dimni plini se preko ventilatorja vodijo v dimnik
Ker poteka proces pri visokih temperaturah in ker je v uplinjevalni komori velika količina goriva, se
izgorevanja ne da zaustaviti, zato se mora temu kotlu prigraditi ustrezen hranilnik toplote. Vloga hranilnika je
izravnava toplotnih tokov in akomulacija odvečne proizvedene toplote.
Akomulirana toplota v hranilniku se porabi za ogrevanje objekta v času, ko je gorenje v kotlu že prenehalo.
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1.2.

Tehnični podatki

Etiks Biomatik UP
Potreben vlek dimnika
Vodni volumen
Temperatura dimnih plinov - max/min
Pretok dimnih plinov
Premer dimne cevi
Vodni prikljućek
Hidravlične izgube
Toplotna moč . nazivna
Razred kotla po EN 303-5
Čas gorenja pri nazivni moči
Nastavljeno območje delovne temperature
Maximalni dovoljen delovni tlak
Minimalna temperatura povratne vode
Vrsta goriva in vsebnost vlage
Dimenzija polnilne odprtine
Volumen zgorevalne komore - kurišča
Priporočana prostornina hranilnika toplote
Električna moč pri mirovanju
Električna moč pri imenski moči – Q max
Električna moč pri minimalni moči – Q min
Električna moč pri pauzi – stand by
Temper. in tlak vode za termično varovalo
Električni priključek, zaščita
Hrup pri delovanju
Tlak na dimnim priključku
Vrsta zgorevanja
Poraba goriva pri nazivni moči
Izkoristek kotla
Višina kotla
Širina kotla
Globina kotla
Teža kotla

mbar
l
C
kg/s
mm
col
mbar
kW
h
C
bar
C
mm
l
l
W
W
W
W

db

kg/h
mm
mm
mm
kg

UP 25
0,18
150

UP 35
UP 50
0,2
0,2
160
180
220 / 180
0,015
0,021
0,03
160
5/4
0,2
25
35
50
5
4
3
4
70-85
4
60
A – lesna polena, w < 20 %
390/370
120
120
140
1500
2000
2800
5
88
68
40
15 C / 12 bar
220 V, 50 Hz , 0,4A, 88 W
40
Podtlak
Brez kondenzacije
7-8
10 - 11
14 -16
> 90 %
1450
1650
1650
600
600
600
980
980
1100
460
510
580

Emisije snovi v zrak iz kotlov Biomatik UP
Tip
Prah - nazivna moč
CO – nazivna moč

mg/m3- 13 %
mg/m3- 13 %

UP 25
17
161

UP 35
18
123

UP 50
18
85

Mejne vrednosti koncentracije CO znašajo: 1000 mg/m3
Mejne vrednosti koncentracije prahu znašajo : 100 mg/m3
Meritve so opravljene za kotle najmanjše in največje moči. Po normi EN 303-5 poglavje 5.1.4. je dovoljena
računska interpolacja za vmesne tipe v družini kotlov enake konstrukcije , če moč ne presega preskoka
večjega od 100 % med posameznimi tipi
Tlačni preizkus vodnega dela je bil opravljen pri proizvajalcu z hladnim vodnim tlakom 4, bara;
dokumentacija je v arhivih proizvajalca.
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Kotel se dobavlja v kompletu, toplotno izoliran in oplaščen, postavljen na leseni paleti ustrezne velikosti.
Dimni ventilator in ostala drobna oprema je vložena v kurišču kotla.

1.3 Konstrukcija kotla
Telo kotla je izdelano iz jeklene pločevine debeline 4 do 5 mm. Sestavlja ga zalogovnik za gorivo –
uplinjevalna komora , ki je v vertikalnem delu obložena z oblogo z odprtinami za dovod primarnega zraka.
Gorenje poteka navzdol skozi zgorevalno šobo. V šobo se dovaja sekundarni zgorevalni zrak.
Dogorevalni prostor pod zalogovnikom sestavljajo šamotne obloge, ki zagotavljajo popolno zgorevanje in
usmerjajo dimne pline v toplotni izmenjevalec na zadnjem delu kotla. V zadnjem delu je nameščen ventilator
dimnih plinov in dimni nastavek.
Na prednjem delu so zgoraj vrata za nakladanje goriva, v spodnjem delu pa vrata za čiščenje pepela

Dimenzije obzidave kurišča
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2. ZAHTEVE V ZVEZI Z VGRADNJO IN POVEZAVO KOTLA
2.1 Vgradnja kotla
Kotlovki blok se postavi na negorljiv podstavek visok najmanj 5 cm, oziroma toliko, da je omogočen
priključek na dimnik pod blagim kotom.. Za kotlom in ob stani naj bo prostora vsaj za 600 mm, ob stanici,
kjer so vrata za čiščenje naj bo vsaj 1000 mm, da je omogočeno čiščenje in odstranjevanje pepela..
Podstavek kotla :
Priporoča se višina min. 50 mm
Globina in širina se določi glede na velikost kotla (glej tehnične podatke)
Prostor kotlovnice mora ustrezne velikosti, tako da je po montaži kotla zagotovljen prosti dostop do vseh
delov kotla in dimovodnih kanalov, kar bo omogočalo redno kontrolo in čiščenje naprav.
Zagotoviti je potrebno dostop svežega zraka za zgorevanje in prezračevanje kotlovnice. Za kotle moči
od 15 do 35 kW je minimalni prosti presek odprtine za zrak 250 cm2, za kotle od 35 do 100 kW je minimalni
presek 600 cm2.

2.2 Povezava kotla z ogrevalnim sistemom
Obratovanje lesnega kotla bo zanesljivo in varno, če bodo pri izvedbi instalacij upoštevani veljavi tehnični
predpisi izdani s SLO in novi EU predpisi. Toplotna moč kotla se določi z izračunom transmisijskih izgub
objekta, kar je podano v projektni dokumentaciji.
Pri uporabi trdega goriva je potrebno po zahtevah EN 303-5 v povezave kotla in ogrevalnega sistema
vgraditi regulacijske in varnostne naprave, ki v vsakem slučaju zagotavljajo, da temperatura v kotlu ne
preseže 110 C in delovni tlak ne preseže 3 bare.
Pri kurtjenju lesnih polen se mora vgraditi dodatna oprema, ki bo povečala varnost obratovanja,
izboljšala kvaliteto zgorevanja in izkoristek goriva ter podaljšala življensko dobo kotla. Lesna polena
so ceneno gorivo; kotel mora obratovati ves čas v območju visokih temperatur z polno močjo, da se
prepreči tvorba lepljivi oblog. Vgraditi se mora:
- hranilnik toplote
- regulacja temperature povratne kotlovske vode.
Hranilnik toplote se vgradi v sistem med kotlom in toplovodnim razdelilcem. Osnovni krogotok povezuje
kotel s hranilnikom toplote Kotlovski krogotok deluje neodvisno od porabnikov toplote. Mešalni motorni
ventil s črpalko ali sklop LADOMAT na povratnem vodu pred kotlom ima nalogo vzdrževati temperaturo
povratne vode tako visoko, da je preprečena nizkotemperaturna korozija kotla.
Toplotna energija, ki se v času delovanja kotla ne porabi za ogrevanje, se shranjuje v hranilniku toplote in se
porabi kasneje, ko je v kotlu gorenje že prenehalo. Izvedbe so:
Sekundarni krogotok ogrevalnih sistemov se mora izvesti z avtomatsko regulacijo preko motornega
mešalnega ventila. Priporočamo zvezno regulacijo ogrevanja vodeno po zunanji temperatur
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Toplovodna vezava z enim hranilnikom toplote
san. topla
voda

STS 20

MV

exp.p.

vodovod

Toplovodna vezava z dvema hranilnikoma toplote

Sončni kolektorji

Ogrevanje

san.
topla
voda

STS
20

vodovod
MV

- Mešalni motorni ventil MV varuje kotel pred nizkotemperaturno korozijo. Krmili ga
kotlovska digitalna regulacija.
- Termično varovalo STS 20 aktivira prisilno hlajenje kotla pri temperaturi nad 97 C.
- Sekundarne ogrevalne krogotoke je potrebno opremiti z motornimi mešalnimi ventili.
- Min. volumen exp. posode v litrih je: cca 10 % volumna hranilnika
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2.3 Povezava z dimovodnim sistemom
Dimnik mora ustrezati predpisom iz področja požarne varnosti, mora biti opremljen s čistilnimi odprtinami,
imeti mora odpornost proti vpijanju kondenzata in imeti mora zadosten presek in zadosten vlek. Ustreznost
dimnika potrdi dimnikarska služba.
Zagotovljen mora biti stalen zadosten vlek dimnika; potrebni podatki za izračun dimnika so podani v tabeli
tehnični podatki v poglavju 1.2.
-

Temperatura dimnih plinov 220 C
Potreben vlek na dimnem priključku 180 Pa

Zgorevanje v kotlu je podtlačno; potreben podtlak v kurišču pri delovanju kotla zagotavlja dimni ventilator,
ki pokriva tlačne izgube pretoka preko kotla.
Premer dimne tuljave mora biti vedno večji od premera dimnega priključka na kotlu. Pri določanju premera se
morajo upoštevati EN norme in lokalni predpisi.
Povezava med kotlom in dimnikom mora biti čim krajša, priključki morajo biti plinotesni, imeti
morajo ustrezne čistilne odprtine. Vodenje dimnih cevovodov skozi bivalne prostore ni dovoljeno.
Pred vstopom dimne cevi v dimnik priporočamo vgradnjo omejevalca vleka dimnika.

3. MONTAŽA KOTLA Z OPREMO
Pred dobavo in montažo je potrebno projektno uskladiti montažne pogoje in izdelati izvedbene projekte
postavitve kotla
Izvedbeni projekt postavitve izdela projektan ali izvajalec del; projekt služi proizvajalcu kot osnova za
izdelavo kotlovske opreme. Izdelana in dobavljena oprema mora popolnoma ustrezati situaciji na objektu,
zahtevam kupca in pogojem dobavitelja.
Montažo kotla in dobavljene opreme na objektu mora opraviti od proizvajalca pooblaščeni izvajalec Izvede
se postavitev kotla na pripravljene temelje, montaža kotlovskega transporterja s celično zaporo, montaža vseh
pogonov, ventilatorjev in elektro omare na kotlu ter montaža hranilnikov toplote.
Kotlovski blok se postavi na negorljiv podstavek visok najmanj 10 cm, oziroma toliko, da je omogočen
priključek na dimnik pod blagim kotom. Nad kotlom mora biti prazen prostor višine 1000 mm, ki omogoča
nemoteno vertikalno čiščenje tlačnega dela.
Za kotlom in ob stani naj bo prostora vsaj za 700 mm; pred kotlom mora biti dovolj prostora za nakladanje
goriva in čiščenje pepele.
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Dimenzije

25

35

50

H

Višina kotla

[mm]

1450

1650

1650

H1

Skupna višina s regulacijo

[mm]

1600

1800

1800

H2

Višina osi dimnega ventilatorja

[mm]

1205

1405

1455

H3

Višina priključka povratnega voda

[mm]

160

160

160

H4

Višina priključka dvižnega voda

[mm]

1240

1440

1440

B

Širina kotla

[mm]

600

600

600

B1

Skupna širina kotla

[mm]

700

700

700

L

Globina kotla

[mm]

980

980

1100

L1

Skupna globina kotla

[mm]

1280

1280

1400

L2

Vzdolžni odmik dimnega priključka

[mm]

105

105

105

ØD

Dimni priključek

[mm]

160

160

160
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4. MONTAŽA TOPLOVODNIH INSTALACIJ
Povezavo kotla s toplovodnim sistemom sme opraviti le strokovno usposobljena oseba z ustrezno
registracijo. Pri izvedbi montaže se morajo brezpogojno upoštevati veljavni tehnični predpisi, EU norma EN
303 - 5, lokalna zakonodaja in navodila proizvajalca..
Pri kurjenju lesnih sekancev priporočamo vgradnjo hranilnika toplote, ki naj ima volumen v litrih , ki znaša
50 x moč kotla v kW. Ustrezne toplovodne sheme vezava so podane v poglavju 2
Na najvišjem delu kotla ali na pretočnem cevovodu, se mora pred zapornim ventilom montirati
varnostni ventil z nadtlakom odpiranje 2,5 bare. Na najnižjem delu kotla se mora montirati polnilno
praznilna pipa.
Temperaturne dilatacije grelnega medija je potrebno izravnati z raztezno posodo. Velikost posode naj določi
strokovnjak glede na vsebino vode v kotlu in ogrevalnem sistemu. Zaprta posoda se naj priključi na povratni
cevovod - tlak na zračnem delu posode naj bo 0,8 bara višji kot je statični tlak sistema, tlak polnitve vodnega
dela v hladnem stanje pa naj bo 0,2 bara višji kot je tlak na zračni strani
Po končani montaži je izvajalec dolžan:





Opraviti tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 2,5 bare.
Izvesti zagon sistema, preizkusni pogon, opraviti nastavitve in meritve dimnih plinov
Poučiti uporabnika o delovanju
Potrditi garancijski list s pečatom in podpisom z navedbo datuma zagona

Tehnične informacije, norme in navodila, ki se morajo upoštevati pri
varnostni opremi inštalacije:
1) Bodite pozorni na prezračevalne (ventilacijske) sisteme v isti kurilnici. V prostoru kurilnice morajo
biti vgrajeni ustrezni ventilacijski elementi, ki zagotavljajo ustrezno izmenjavo zraka; priporoča se vsaj 3
x menjava zraka v prostoru na uro.
2) Na voljo naj bo dovolj čistega (svežega) izgorevalnega zraka. Prostor kurilnice mora imeti vgrajene
rešetke za dovod zraka z prostim presekom min. 250 cm2.
3) Merilna mesta naj bodo tesna in se sama zaklepajo. Prepovedano je odstranjevanje merilnih naprav
ali nadomeščanje teh z neustreznimi.
4) Kontrola emisij po prvi inštalaciji. Po končani montaži in preizkusnem pogonu je potrebno izvesti
meritve dimnih plinov, ki morajo zadoščati zahtevanim parametrom; emisije CO naj ne presegajo 400
mg/m3, prah naj ne presega 40 mg/m3, izkoristek kotla naj bo večji od 90 %
5) Ustna navodila usposobljene osebe pred prvo uporabo. Izvajalec montaže in zagona je dolžan
uporabnika poučiti o brezhibnem in varnem delovanju kotlovske opreme .
6) Bodite pozorni, da se gorivo skladišči na primernem mestu. Za zgorevanje se morajo uporabljati suha
lesna polena z vlago manjšo od 20 %; gorivo mora biti skladiščeno v suhem in zračnem prostoru vsaj 1
leto pred uporabo.
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7) Izvajajte redne preglede, če je ogrevalna naprava v dobrem stanju. Zagotoviti je potrebno redno
čiščenje kurilne naprave ; pepel se mora odstraniti najmanj enkrat tedensko. Redno čiščenje in preverbo
ustreznosti dimnika mora opraviti lokalna dimnikarska služba
8) Pazite, da bo sistem primerno dimenzioniran. Kotel na trdo gorivo z uplinjevalno komoro mora mora
imeti prigrajen hranilnik toplote, ki naj ima volumen vsaj 55 l na 1 kW moči kotla
9) Pazite, da bo dimnik primerno dimenzioniran. Glej poglavje 2.3
10) Če je potrebno, pazite na primerno oddaljenost kurilne naprave od vnetljivih snovi. Glej pogl.3
11) Če je potrebno, vgradite zaščitno konstrukcijo. Konstrukcija naj bo iz negorljivi elementov
12) Upoštevajte potrebno minimalno razdaljo do zidov in stropa. Pred kotlom je potreben prazen prostor
za nakladanje vsaj 1000 mm, bočno z ene strani 600 mm, z druge strani vsaj 100 mm, in zadaj vsaj 500
mm

5. ELEKTRO INSTALACIJE
5.1 Osnovne informacije
Kotel je opremljen z napajalnim kablom za električno napajanje, ki ge je potrebno povezati na
električno omrežje 230 V 50 Hz.
Električna napeljava mora biti skladna z normami; še posebej preverite učinkovitost ozemljitve.
Neustrezna ozemljitev lahko povzroči slabo delovanje, za katerega proizvajalec ni odgovoren.
Sprememba napajanja, večja od 10%, lahko povzroči anomalije pri delovanju izdelka.
OPOZORILO - Priključni kabel ne sme biti priključen na električno omrežje preko
v
vtičnice (razstavljivo), ampak se mora fiksno priključiti v elektrorazdelilno omarico.
Priključni kabel moramo redno pregledovati in vzdrževati. Prepovedano je posegati v električno
napeljavo kotla. V primeru napak na priključnem kablu ali električni napeljavi kotla, je potrebno kotel
izključiti iz električnega omrežja in sporočiti napako osebi ki je usposobljena za takšno delo v skladu z
predpisi
Za krmiljenje uplinjevalnega kotla na polena Biomatik UP se uporablja digitalni kotlovski regulator z
lambda sondo z slovenskega proizvajalca SIOP Digreg 2500, ki podpira:
1. Delovanje kotla, kjer se krmili:
 Dimni ventilator
 Regulacija sekundarnega zraka za zgorevanje z lambda sondo
 Obtočna črpalka med kotlom in hranilnikom toplote
 Mešalni motorni ventil na povratnem cevovodu kotla
2. Delovanje sekundarnega ogrevalnega sistema, kjer se krmili :
 Mešalni ventil ogrevalnega sistema objekta voden po zunanji temperaturi
 Obtočna črpalka ogrevalnega sistema
3. Delovanje ogrevanja bojlerja, kjer se krmili:
 Obtočna črpalka vodena po temperaturi v bojlerju
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Varnostni
termostat

Digreg 2500

Vezalna shema reegulatorja Digreg 2500
Več podatkov v psebnih navodilih Siop…..

Glavno
stikalo

Zagonska
tipka

Elektro
varovalka
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6. DELOVANJE
1. Gorivo (A – lesna polena)
Predpisano gorivo so suha lesena polena, fi 80-150mm, sušena vsaj dve leti, vlaga max. 12% do
20%, energetska vrednost goriva 15-17 MJ in dolžine 330-1000mm (odvisno od modela kotla).
Kotel ni primeren za uporabo oblanja, žagovine in ostalih manjših lesnih odpadkov. Te vrste goriva
se lahko uporabljajo v manjših količinah (do 10%) skupaj z lesnimi poleni.
Osnovni podatki o gorenju lesa
Največjo moč in dolgo življensko dobo kotla zagotavljamo z uporabo lesnih polen ki so se vsaj dve leti sušila
na pokritem in prepišnem mestu. Naslednji graf prikazuje razmerje med vsebnostjo vlage v gorivu in njegovo
toplotno kapaciteto, ki z večjo vsebnostjo vlage dramatično pada – glej graf spodaj
Primer:
Les z 20 % vsebnostjo vlage ima grelno moč 4 kWh /1 kg
Les z 60 % vsebnostjo vlage pa ima grelno moč 1.5 kWh /1 kg
Primer - smrekov les, ki je bil pod streho skladiščen 1 leto - glej graf
Toplotna vrednost kot je prikazano na grafu (vlaga 32%) znaša 3,2 kWh/kg

Toplotna moč kotla pri uporabi lesa z
vlago 32 % se bo zmajšala na kW:
DC 25 S
DC 32 S
DC 40 SX
DC 50 GSX
DC 70 GSX

Energetska moč različnih vrst lesa
Tip lesa
smreka
bor
breza
hrast
bukev

kcal
3900
3800
3750
3600
3450

- 19
-kkkkkk
24
-W 31
- 39
- 53

Energetska moč za 1 kg
kJoule
16250
15800
15500
15100
14400

kWh
4,5
4,4
4,3
4,2
4,0

Okrogel neobdelan les se ne more tako posušiti kot cepljen les, zato ne gori dobro, proizvaja
veliko dima in bistveno zmanjšuje življensko dobo vašega kotla in dimnika. Toplotna moč kotla
lahko pade tudi za 50% pod max. moč.
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6.2. Obratovanje
Priprava za obratovanje
Pred spuščanjem v obratovanje je treba preveriti če je ogrevalni sistem napolnjen z vodo ustreznega
statičnega tlaka in odzračen. Kurilno napravo lahko uporabljajo samo odrasle osebe.
Opozorilo: pri prvem kurjenju bo prišlo do iztekanja kondenzata; to ni okvara. Pri nadaljevanju kurjenja se
bo kotel osušil.

Vžiganje
Skozi zgornja vrata vstavite nekaj polen, pri čemer pazite, da ne zaprete gorilne šobe (pustiti morate vrzel 24cm). Na polena nato naložite treske in papir ter ročno zakurite in pritisnete tipko START na panelu.
Počakate da gorivo lepo zagori. Zatem naložite polena v zgornjo komoro (količina naloženih polen naj
ustreza trenutni temperaturi vode v hranilniku in bodočim potrebam ogrevanja). Zaprite
zgornja vrata.

Kurjenje
Po uspelem v vžiganju naj poteka zgorevanje lesnih polen neprekinjeno; toplotna energija se akomulira v
hranilniku toplote. Gorenje bo prekinjeno z ustavitvijo dimnega ventilatorja, ko bo:
-

dosežena max. temperatura vode v kotlu, ki je določa nastavitev temperature na regulatorju, ali
dosežena minimalna temperatura dimnih plinov, ki nastane pri pomanjkanju goriva v kotlu.

Obratovanje kotla bo optimalno, če bo deloval pri polni obremenitvi ves čas, ko je v kotlu še gorivo in če bo
temperatura v kotlu ves čas delovanja med 75 in 85°C. Optimalno delovanje pomeni, da bo dosežena:
 najmanjša poraba goriva
 najčistejše zgorevanje brez dima in z nizkimi emisijami škodljivih plinov
 dolga življenjska doba kotla in dimnika

Varovanje proti pregretju
Proti pregretju je kotel varovan z:
1. Delovnim termostatom v sklopu regulatorja, ki izklopi dimni ventilator pri temperaturi okrog 85°C
2. Varnostnim termostatom, ki izklopi ventilator pri temperaturi okoli 95°C – deluje le v primeru okvare
delovnega termostata v regulatorju
3. Dodatnim hlajenjem preko varnostnega hladilnika in termoventila STS 20. Pri dvigu temperature v kotlu
nad 97°C se odpre dotok vodovoda v hladilnik za ohlajanje kotla.

Dopolnjevanje goriva
Priporoča se obratovanje kotla s polno močjo; polena naj pogorijo do stanja žerjavice in šele takrat se naložijo
sveža polena – s tem bo preprečena tvorba črnega kondenzata, ki nastane iz lesnega plina.
Pri polnjenju goriva upoštevati temperaturo v hranilniku toplote in zunanjo temperaturo (predvideti potrebo
po ogrevanju objekta):
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-

ko je hranilnik hladen – napolniti kotel 100 %
ko je hranilnik ogret na temperaturo cca 80 C – polniti 0 %
ko je hranilnik srednje ogret na temperaturo cca 60 C – napolniti le cca 50 %

Čakanje v toplem stanju – žarni pogon
Delovanje kotla je možno nastaviti tako, da ostane v kurišču žerjavica in da ni potrebno ponovno zakuriti
kotla - velja le za zimsko delovanje. Pri tem se mora:
 Za izklop delovanja nastaviti VIŠJO temperaturo na dimnih plinov. S tem dosežemo, da se bo ustavil
ventilator dimnih plinov in v kurišču bo ostala žerjavica. Višje kot je nastavljena temperatura zaustavitve,
dalj čas bo trajalo žarno stanje..
 Če želimo, da v kotlu zgori gorivo do krajo nastavimo nižjo temperaturo dimnih plinov in višji procent
kisika za izklop kotla

Nastavitev toplotne moči in kvalitete zgorevanja

Toplotno moč kotla določa količina zgorevalnega zraka, ki se dovaja v zgornjo uplinjevalno
komoro – primarni zrak, ki je doveden v gorivo se nastavlja z ročno loputo tako, da je
temperatura dimnih plinov od 180 do 220 C
Kvaliteto zgorevanja določa količina zgorevalnega zraka, ki se dovaja v spodnjo zgorevalno
komoro – sekundarni zrak, ki je doveden v zgorevalni plamen,
se nastavlja avtomatsko z LAMBDA regulacijo

6.3 Čiščenje kotla
Iz kotla se mora odstraniti pepel na vsakih 3 do 6 dni. Odvečni pepel v kotlu znižuje izkoristek in skrajšuje
življenjsko dobo kotla
Postopek čiščenja pepela:
 Izklopi se delovanje kotla
 Skozi zgornja vrata se očisti zalogovnik; kosi neizgorelega lesa naj ostanejo v kotlu
 Skozi spodnja vrata se očisti pepel; spodnji večji šamotni vložek se občasno izvleče in očisti ves spodnji
prostor. Pri ponovni postavitvi vložka paziti, da se potisne do konca – nalegati mora na zadnjo steno.
Čiščenje kotla, dimnega priključka in dimnika se mora izvajati v skladu s Pravilnikom o oskrbi malih kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov.
Čiščenje in pregled mora opraviti pooblaščena dimnikarska javna služba. V skladu s pravilnikom je potrebno
redno čiščenje kurilne naprave na trdna goriva dvakrat v kurilni sezoni s presledki najmanj treh mesecev.
Pri čiščenju je potrebno enkrat mesečno demontirati dimni ventilator, ga očistiti, pregledati stanje rotorja,
očistiti ohišje in dimne kanale ter ventilator ponovno montirati.
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7. OPIS NAPAK IN UKREPI ZA ODPRAVO
Napaka

Vzrok

Rešitev

Lučka v glavnem stikalu ne sveti

- ni napetosti v omrežju
- napaka v elektro povezavi z

- kontrola
- kontrola

omrežjem

Kotel ne dosega željene moči in
temperature kotlovske vode

- poškodovano glavno stikalo - poškodovan napajalni kabel

- zamenjava
- zamenjava

- premalo vode v sistemu
- prevelik pretok skozi kotel

- napolniti
- nastavitev črpalke med kotlom in

- velikost kotla ni pravilno določena

- ponovni izračun

hranilnikom toplote

-

glede na velikost ogrevanega
objekta
slaba kakovost goriva

- varovanje povratka ne deluje

Kotel ne dosega željene moči in
temperature kotlovske vode

- uporaba predpisanega goriva
- popravilo

- nezadosten vlek dimnika

- nov dimnik, kontrola

- prevelik vlek dimnika
- poškodovana veternica dim- nega

- montaža omejevalca vleka
- zamenjava veternice

ventilatorja (pozabila se je zapreti
dimna loputa)
- nezadostno očiščeni dimni kanali

- očistiti

- dovodni kanali za zrak so nezadostno
očiščeni

Vrata ne tesnijo, puščanje dima

- poškodovana tesnilna vrvica na vratih
- zamašena šoba
- nezadosten vlek dimnika

- očistiti

- zamenjava
- ne zapirati šobe z drobnim gorivom
- kontrola

- pregretje kotla

- resetirati varnostni termostat

- zamašena veternica

- očistiti

- poškodovan kondenzator
- poškodovan motor
- slab kontakt

- zamenjava
- zamenjava
- kontrola

Dimni ventilator ne dela
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Kotel ne doseže nazivne kapacitete
-

Dimni termostat izklopa kotla je nastavljen previsoko; kotel deluje le v vžigalnem režimu;
TEMPERATURO DIMNEGA TERMOSTATA ZNIŽATI

-

Regulator vleka na dovodu zraka ni pravilno nastavljen; KONTROLIRATI REGULATOR
Nastavitev loput za dovod zraka ni ustrezna; NASTAVITI LOPUTE
Dimni kanali in kotel ni očiščeno; OPRAVITI TEMELJITO ČIŠČENJE
Dimni ventilator ne deluje ustrezno; KONTROLA IN ČIŠČENJE ROTORJA

Povratni udar v uplinjevalni komori kotla – samovžig lesnega plina
- Med delovanjem kotla pride do zaustavitve ventilatorja, ker je dosežena max, temperatura vode
v kotlu; v komori je še nezgorelo gorivo, ki se uplinja. Pri določeni koncentraciji lahko pride do
samovžiga lesnega plina kar povzroči udar; POLENA POLNITI GLEDE NA TOPLOTNE
POTREBE IN TEMPERATURO V HRANILNIKU; GORIVO NAJ VEDNO BREZ
ZAUSTAVITVE POGORI DO STANJA ŽERJAVICE – glej navodila spredaj !

Pogosto aktiviranje termičnega varovala
-

Termično varovalo se odpre pri temperaturi vode 97 C in služi za prisilno hlajenje kotla le ob
izpadu elektrike; če se varovalo odpre, ko ni izpada elektrike se mora: KONTROLIRATI
NASTAVITEV KOTLOVSKEGA TERMOSTATA, POVEČATIPRETOK VODE V
HRANILNIK TOPLOTE, NE NAKLADATI GORIVA V KOTEL, KO JE HRANILNI ŽE
OGRET.

8. OCENA TVEGANJA IN UKREPI ZA ODPRAVO NEVARNOSTI

8.1 Ocena tveganja in seznam nevarnosti
Pri delovanju toplovodnega kotla na trda goriva lahko nastopijo sledeča tveganja in nevarnosti_
-

Povećanje najvišje delovne temperature
Nevarnosti pri obratovanju z lesnim gorivom
Tvorba lepljivih oblog na stenah kotla
Nevarnost požara
Nevarnost zastrupitve z dimnimi plini – ogljikov monoksid
Nevarnost opeklin
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8.2 Varnostni ukrepi
Ukrepi pri nenadnem povečanju temperature v kotlu
Če pride pri kurjenju s trdnimi gorivi do povečanja temperature vode v kotlu preko 110°C je vzrok v:
 Neustrezni izvedbi instalacij - neupoštevanju zahtev standarda SIST EN 303-5 (glejte poglavje 2).
 Prekomernem nalaganju goriva.
 Okvare na regulacijskih in varovalnih napravah.
Da ne pride do trajnih poškodb kotla je potrebno v takšnem primeru:
1. Preprečiti dovod zgorevalnega zraka v kotel: odviti regulator vleka na najnižjo temperaturo, zapreti loputo
dovoda zraka, zapreti in zatesniti vrata na kotlu.
2. Zapreti loputo dimnih plinov - levo ročko zgoraj potegniti k sebi.
3. Povečati obtok vode skozi kotel: odpreti ventile, radiatorje, pipe za sanitarno toplo vodo,…

Priporočila za obratovanje z lesnim gorivom
Pri nepravilnem kurjenju s poleni lahko pride v kurišču kotla do tvorbe kondenzata in oblaganja sten z
lepljivim katranom.
Kondenzacija v kurišču: V lesnem gorivu je od 20 do 60 % vode. Ta voda se mora v kurišču upariti in kot
para se mora odvajati skozi dimnik na prosto.
V slučaju, ko se izvaja kurjenje z nizkimi temperaturami nastala para na stenah kotla ponovno kondenzira in
iz kurišča nam izteka kondenzat. Priporočamo:
 Uporabo čimbolj suhega goriva.
 Kurjenje izvajati v višjem temperaturnem območju - regulator vleka nastaviti na višjo vrednost, termostat
otočne črpalke nastaviti višje

Preprečevanje tvorbe lepljivih oblog
V lesu je gorljiva snov ogljik. Ta se mora iz trdega stanja najprej upliniti in šele nato se veže s kisikom - to
imenujemo gorenje. Če se izvaja kurjenje pri nizkih temperaturah, se določen delež uplinjenega goriva na
hladnih stenah spremeni v lepljivo katransko oblogo. Priporočamo:
 Kurjenje izvajati v višjem temperaturnem območju - regulator vleka nastaviti na višjo vrednost, termostat
obtočne črpalke nastaviti višje
 Kurišče polniti z ustrezno količino goriva, ki se določi glede na temperaturo vode v hranilniku topote;
gorivo naj pogori do stanja žerjavice brez vmesnih prekinitev ventilatorja
Kvalitetno zgorevanje lesnega goriva, višje toplotne izkoristke in večje udobje bomo dosegli, če kotel
opremimo s hranilnikom toplote. Ta omogoča zgorevanje v višjem temperaturnem območju,
akomulacijo odvečne toplote in izvedbo regulacije ogrevanja prostorov. Ogrevanje prostorov bo tako
neodvisno od gorenja v kotlu.

20

Ukrepi varstva pred požarom
Med nameščanjem kotla moramo upoštevati naslednja varnostna pravila :
a) Najmanjša razdalja od vnetljivih predmetov, ali predmetov, ki so občutljivi na vročino
(pohištvo, les, tkanine..) in od materialov z vnetljivo strukturo mora biti 20 cm na
zadnji, levi in desni strani kotla, da se zagotovi zadostna termalna izolacija.
b) Pred kotlom, ne sme biti vnetljivih predmetov ali gradbenih materialov občutljivih na
vročino vsaj v razdalji 50 cm.
c) Če je kotel postavljen na ne popolno ognjevarna tla, je potrebno uporabiti ognjeodporno
podlago ( na primer jekleno podlago ), katere dimenzije morajo biti v skladu z lokalnimi
predpisi. Podloga mora biti širša od kotla na sprednji strani vsaj 50 cm, vsaj 30 cm na
levi in desni strani in 30 cm na zadnji strani.
d) Kotel lahko deluje samo z vstavljenim pepelnikom. Trdni ostanki po izgorevanja ( pepel
) morajo biti shranjeni v nepredušni in ognjeodporni posodi. Kotel se ne sme uporabljati,
če so v prostoru nevarni plini ( npr. hlapi od lepila za linolej, bencina… ). Ne shranjujte
vnetljivih materialov v bližini kotla.
Med izgorevanjem se kotel in okolica kotla segrejeta ( površina kotla, vrata, ročke in gumbi, dimovodne
cevi). Izogibajte se stika s temi površinami med delovanjem kotla brez primerne opreme ( rokavice… ).

Opozorite otroke na nevarnost in jih zadržujte vstran od kotla med delovanjem
Navodila za ravnanje pri požaru v dimovodu ali dimniku
Če pride do požara v dimovodu ali v dimniku:
a)
b)
c)
d)
e)

izklopite gorilnik
zaprite nalagalna vrata in vrata pepelnika
zaprite regulatorje izgorevalnega zraka
pogasite požar z uporabo ogljiko dioksidnih gasilnih sredstev ( CO2 prah )
takoj pokličite na pomoč gasilce

NE GASITE POŽARA V DIMNIKU Z VODO!
Nevarnost zastrupitve z dimnimi plini
Pri pri procesu zgorevanja nastaja tudi ogljikov monoksid, ki je brez barve, vonja in je zelo strupen.
Nevarnost zastrupitve preprečimo:
-

-

zagotovimo redno vzdrževanje in servisiranje kurilne naprave
redno kontroliramo nastavitve regulacije gorilnika
dimljenje v kurilnici je znak za napako zgorevanja; takoj zaustavimo delovanje kotla in pokličemo
servisno službo
zagotoviti redno čiščenje kotla, dimovodnega kanala in dimnika
uporabljamo le predpisano gorivo
zagotovimo stalno prezračevanje prostora kurilnice
preprečimo, da se prostor kurilnice uporablja kot bivalni prostor
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Nevarnost opeklin
Posamezni deli kurilne naprave imajo visoko površinsko temperaturo, ki ob dotiku povzroči opekline.
Pri vsakem posegu v kurilno napravo je potrebno:
-

zaustaviti delovanje, če je to mogoče
vsak poseg v času delovanja opraviti skrbno z ustreznimi zaščitnimi rokavicami in drugo zaščitno opremo
posege v kurilno napravo naj izvajajo le odrasle usposobljene osebe
za posege v kotel uporabljamo le za to namenjeno orodje
pri prekomernem segrevanju segrevanju kurilne naprave je potrebno takoj kontaktirati z servisno službo

9. OCENA TVEGANJA IN UKREPI ZA ODPRAVO NEVARNOSTI

8.1 Ocena tveganja in seznam nevarnosti
Pri delovanju toplovodnega kotla na trda goriva lahko nastopijo sledeča tveganja in nevarnosti_
-

Povećanje najvišje delovne temperature
Nevarnosti pri obratovanju z lesnim gorivom
Tvorba lepljivih oblog na stenah kotla
Nevarnost požara
Nevarnost zastrupitve z dimnimi plini – ogljikov monoksid
Nevarnost opeklin

8.2 Varnostni ukrepi
Ukrepi pri nenadnem povečanju temperature v kotlu
Če pride pri kurjenju s trdnimi gorivi do povečanja temperature vode v kotlu preko 110°C je vzrok v:
 Neustrezni izvedbi instalacij - neupoštevanju zahtev standarda SIST EN 303-5 (glejte poglavje 2).
 Prekomernem nalaganju goriva.
 Okvare na regulacijskih in varovalnih napravah.
Da ne pride do trajnih poškodb kotla je potrebno v takšnem primeru:
4. Preprečiti dovod zgorevalnega zraka v kotel: odviti regulator vleka na najnižjo temperaturo, zapreti loputo
dovoda zraka, zapreti in zatesniti vrata na kotlu.
5. Zapreti loputo dimnih plinov - levo ročko zgoraj potegniti k sebi.
6. Povečati obtok vode skozi kotel: odpreti ventile, radiatorje, pipe za sanitarno toplo vodo,…

Priporočila za obratovanje z lesnim gorivom
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Pri nepravilnem kurjenju s poleni lahko pride v kurišču kotla do tvorbe kondenzata in oblaganja sten z
lepljivim katranom.
Kondenzacija v kurišču: V lesnem gorivu je od 20 do 60 % vode. Ta voda se mora v kurišču upariti in kot
para se mora odvajati skozi dimnik na prosto.
V slučaju, ko se izvaja kurjenje z nizkimi temperaturami nastala para na stenah kotla ponovno kondenzira in
iz kurišča nam izteka kondenzat. Priporočamo:
 Uporabo čimbolj suhega goriva.
 Kurjenje izvajati v višjem temperaturnem območju - regulator vleka nastaviti na višjo vrednost, termostat
otočne črpalke nastaviti višje

Preprečevanje tvorbe lepljivih oblog
V lesu je gorljiva snov ogljik. Ta se mora iz trdega stanja najprej upliniti in šele nato se veže s kisikom - to
imenujemo gorenje. Če se izvaja kurjenje pri nizkih temperaturah, se določen delež uplinjenega goriva na
hladnih stenah spremeni v lepljivo katransko oblogo. Priporočamo:
 Kurjenje izvajati v višjem temperaturnem območju - regulator vleka nastaviti na višjo vrednost, termostat
obtočne črpalke nastaviti višje
 Kurišče polniti z ustrezno količino goriva, ki se določi glede na temperaturo vode v hranilniku topote;
gorivo naj pogori do stanja žerjavice brez vmesnih prekinitev ventilatorja
Kvalitetno zgorevanje lesnega goriva, višje toplotne izkoristke in večje udobje bomo dosegli, če kotel
opremimo s hranilnikom toplote. Ta omogoča zgorevanje v višjem temperaturnem območju,
akomulacijo odvečne toplote in izvedbo regulacije ogrevanja prostorov. Ogrevanje prostorov bo tako
neodvisno od gorenja v kotlu.

Ukrepi varstva pred požarom
Med nameščanjem kotla moramo upoštevati naslednja varnostna pravila :
e) Najmanjša razdalja od vnetljivih predmetov, ali predmetov, ki so občutljivi na vročino
(pohištvo, les, tkanine..) in od materialov z vnetljivo strukturo mora biti 20 cm na
zadnji, levi in desni strani kotla, da se zagotovi zadostna termalna izolacija.
f) Pred kotlom, ne sme biti vnetljivih predmetov ali gradbenih materialov občutljivih na
vročino vsaj v razdalji 50 cm.
g) Če je kotel postavljen na ne popolno ognjevarna tla, je potrebno uporabiti ognjeodporno
podlago ( na primer jekleno podlago ), katere dimenzije morajo biti v skladu z lokalnimi
predpisi. Podloga mora biti širša od kotla na sprednji strani vsaj 50 cm, vsaj 30 cm na
levi in desni strani in 30 cm na zadnji strani.
h) Kotel lahko deluje samo z vstavljenim pepelnikom. Trdni ostanki po izgorevanja ( pepel
) morajo biti shranjeni v nepredušni in ognjeodporni posodi. Kotel se ne sme uporabljati,
če so v prostoru nevarni plini ( npr. hlapi od lepila za linolej, bencina… ). Ne shranjujte
vnetljivih materialov v bližini kotla.
Med izgorevanjem se kotel in okolica kotla segrejeta ( površina kotla, vrata, ročke in gumbi, dimovodne
cevi). Izogibajte se stika s temi površinami med delovanjem kotla brez primerne opreme ( rokavice… ).
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Opozorite otroke na nevarnost in jih zadržujte vstran od kotla med delovanjem
Navodila za ravnanje pri požaru v dimovodu ali dimniku
Če pride do požara v dimovodu ali v dimniku:
f)
g)
h)
i)
j)

izklopite gorilnik
zaprite nalagalna vrata in vrata pepelnika
zaprite regulatorje izgorevalnega zraka
pogasite požar z uporabo ogljiko dioksidnih gasilnih sredstev ( CO2 prah )
takoj pokličite na pomoč gasilce

NE GASITE POŽARA V DIMNIKU Z VODO!
Nevarnost zastrupitve z dimnimi plini
Pri pri procesu zgorevanja nastaja tudi ogljikov monoksid, ki je brez barve, vonja in je zelo strupen.
Nevarnost zastrupitve preprečimo:
-

-

zagotovimo redno vzdrževanje in servisiranje kurilne naprave
redno kontroliramo nastavitve regulacije gorilnika
dimljenje v kurilnici je znak za napako zgorevanja; takoj zaustavimo delovanje kotla in pokličemo
servisno službo
zagotoviti redno čiščenje kotla, dimovodnega kanala in dimnika
uporabljamo le predpisano gorivo
zagotovimo stalno prezračevanje prostora kurilnice
preprečimo, da se prostor kurilnice uporablja kot bivalni prostor

Nevarnost opeklin
Posamezni deli kurilne naprave imajo visoko površinsko temperaturo, ki ob dotiku povzroči opekline.
Pri vsakem posegu v kurilno napravo je potrebno:
-

zaustaviti delovanje, če je to mogoče
vsak poseg v času delovanja opraviti skrbno z ustreznimi zaščitnimi rokavicami in drugo zaščitno opremo
posege v kurilno napravo naj izvajajo le odrasle usposobljene osebe
za posege v kotel uporabljamo le za to namenjeno orodje
pri prekomernem segrevanju segrevanju kurilne naprave je potrebno takoj kontaktirati z servisno službo

10. NADZOR IN VZDRŽEVANJE
Najmanj enkrat tedensko kontroliramo tlak vode v sistemu. Priporočamo, da se prazna posoda napolni z
zrakom pritiska 1 bar. Vodni del se mora v hladnem stanju se napolni do pritiska 1,2 bara. V toplem stanju se
pritisk vode poveča do maksimalno 2,5 bara
Pri prvem pogonu in nato vsaj enkrat tedensko kontroliramo:
 Delovanje mešalnega ventila na povratku, ki mora zagotavljati temperaturo povratka višjo od 60°C
 Delovanje delovnega termostata, ki naj pri temperaturi 85°C izklopiti ventilator
 Obratovalno temperaturo kotla, ki mora biti stalno med 75 in 85°C

24

Vzdrževanje
Kotel posebnega vzdrževanja ne potrebuje. Potrebno je le redno čičenje in redni pregledi dimnikarske službe.
v skladu z pravinikom o vzdrževanju dimovodnih instalaciij. Dnevno se mora kontrolirati prisotnost vode v
kotlu ter nastavitve regulacijskuh naprav..
Dnevo kontrolirati stanje gorilne posodice – strjene obloge odstraniti.
Najmanj enkrat tedensko se mora iz kotla očistiti in odstraniti pepel
Enkrat mesečno je potrebna kontrola in intenzivno čiščenje kurišča in dimovodnega sistema. Mesećno
se naj opravi demontaža, kontrola in čiščenje dimnega ventilatorja.
Dimnik in dimovodne naprave morajo biti v skladu z predpisi redno pregledane in vzdrževane s stani
lokalne dimnikarske službe.

11. POPIS SERVISNI DEL
Izdelek ima splošno garancijo 12 mesecev od dneva zagona, oziroma 18 mesecev od dneva prodaje;
karkoli je krajše. Za toplovodni kotlovski blok je garancija 60 mesecev od dneva prodaje.
Za priznavanje garancije je potrebno upoštevati pogoje navedene v garancijskem listu, kje je poleg
drugega navedeno tudi zahteva:
 Da izvede zagon kotla pooblaščeni serviser proizvajalca, kar se dokaže z vpisom v spodnjo
preglednico.
 Da je po 12 mesecih opravljen obvezen servisni pregled pooblaščenega serviserja, kar se dokaže z
vpisom v spodnjo preglednico.
 Priporočamo izvedbo servisnega pregleda enkrat letno pred vsako kurilno sezono
Datum

Serviser

Opis del
Zagon kotla
Prvi pregled po 1 letu

Podpis
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Podatkovni list kotla Etiks UP….
Ime dobavitelja:

Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE

Oznaka modela: Biomatik UP
UP 25
UP 35
UP 50
Razred energetske učinkovitosti
A+
A+
A+
Nazivna izhodna moč - KW
25
35
50
Indeks energetske učinkovitosti - EEI
105
105
100
Sezonska učinkovitost - %
90
90
90
Posebni varnostni ukrepi o sestavljanju, montaži, vzdrževanju so v opisani v knjižici 'NAVODILA'

Tehnična list kotla Etiks UP…
Ime dobavitelja: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE
Indentifikacijska oznaka modela: Herkules U 32 D
Izdelek je usklajen z standardi : EN 303-5:2012, Dir. 97/23 EU
Pooblaščena oseba dobavitelja: Prokurist Drago Žulič dipl.ing.st.
Poročila o preizkusih opravljenih v Stroyrenskem skušobnem ustavu, Hudcova 424/56b, 62100 Brno vključno s
certifikati so spravljena v arhivu f. Etiks.
Posebni varnostni ukrepi o sestavljanju, montaži, vzdrževanju so v opisani v knjižici 'NAVODILA'
Oznaka modela: Biomatik UP
Način polnjenja goriva
Pripor. volumen hranilnika toplote - l
Kondenzacijski kotel
Soproizvodnja
Kombinirani kotel
Sezonska učinkovitost - %
Indeks energetske učinkovitosti - EEI
Imenska toplotna moč Pn - kW
Izkoristek pri Pn - %
Potrebna električna moč pri Pn - kW
Potrebna v stanju pripravljenost - kW
Gorivo
Polena, vlaga < 25 %
Lesni sekanci, vlaga < 35%
Lesni sekanci, vlaga > 35%
Stisnjen les v obliki peletov ali briketov
Žagovina , vlaga < 50%
Druga lesna biomasa – kosovni les, briketi
Nelesna biomasa
Bitumenski črni premog
Rjavi premog, vključno z briketi
Koks
Antracit
Drugo fosilno gorivo
Briketi - biomase 70% in foslinega 30 %
Druga mešanica biomase in fosilnega gor

UP 25

90
105
25
90
0.09
0

UP 35
Ročno
2000
ne
ne
ne
90
105
35
90
0,09
0

Osnovno
DA
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Drugo primerno
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

1500

UP 50
2800

90
100
50
90
0,09
0

Kontaktni podatki: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE, Tel.:03/78 02 280, info@etiks.si
Podatki ustrezajo Direktivi EU 2015/1187

26

ES - IZJAVA O SKLADNOSTI
ES – DECLARATION OF CONFORMITY

Proizvajalec:

ETIKS d.o.o., Ob Dragi 3; 3220 ŠTORE

s polno odgovornostjo izjavljamo da:
Izdelek:

Kotel z uplinjevalno komoro z ročnim dovajanjem goriva

Trgovski naziv:

Kotel Etiks Biomatik UP 25
Kotel Etiks Biomatik UP 35
Kotel Etiks Biomatik UP 50

Ustreza:

Standardu EN 303-5: 2012, ki je harmoniziran z dir.2006/42/ES
Direktivi o električni opremi LVD 2006/95/ES
Direktivi o EMC: 2004/108/ES
Direktiva 97/23/ES

Proizvajalec potrjuje, da izdelek izpolnjuje tudi zahteve naslednjih standardov
EN 60335-1:2003 ed 2, EN 60335-2-102:2007, EN 62233:2008
Testiranje je izvajal akreditirani zavod št.: 1016
Strojirensky zkušebni ustav s.p., Hudcova 424/56 b, 62100 Brno,
Proizvajalec izjavlja, da je uporaba izdelka varna ob predpogoju strokovne montaže in upoštevanju
predpisanih zahtev za montažo, uporabo in vzdrževanje, kar je opisano v spremljajoči dokumentaciji izdelka.
Oseba odgovorna za sestavljanje tehnične dokumentacije je podpisani prokurist Drago Žulič
Štore 01.02.2015

Prokurist:
Drago Žulič un.dipl.ing
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Dodatna
Vodovod
opcija:
sončni
kolektorji
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