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Po končani montaži je potrebno
ENERGETSKO NALEPKO in
NAPISNO PLOŠČICO nalepiti na
vidno mesto bočnega plašča
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1. SPLOŠNE INFORMACIJE
Biomatik VHU je litoželezni členkasti kotel, namenjen za avtomatsko kurjenje lesnih pelet s pomočjo
prigrajenega gorilnika GP 30 VHU in dozatorja goriva.
Kotlovski blok omogoča tudi kurjenje z trdim kosovnim gorivom, vendar je uporaba omejena in odvisna od
lokalnih predpisov in zahtev o dovoljenih emisijah v dimnih plinih.
Obratovanje je dovoljeno za :
 Maksimalni delovni tlak do 4 bar.
 Maksimalno delovna temperaturo do 90°C.
Kotel je namenjen vgradnji v zaprte toplovodne sisteme s prisilno cirkulacijo.

1.1

Oprema

Obseg dobave z osnovno opremo:
V osnovni izvedbi se kotel dobavlja z opremo, ki omogoča avtomatsko kurjenje lesni pelet. Obseg opreme:
1. Litoželezni blok pakiran na leseni paleti. Priloženo je čistilno orodje, priključne prirobnice z navojem 5/4",
ter tesnilni in vijačni material. Na kotlu je nameščena ploščica proizvajalca litoželeznega bloka s tovarniško
številko. Plašč kotla z izolacijo in montažnim materialom je pakiran v kartonski embalaži.
2. Peletni gorilnik GP 30 z opremo in regulacijskim panelom
3. Transportni polž z elektromotornim pogonom
4. Peletni silos izbrane velikosti in oblike

1.2. Uporaba
Kotel se uporablja v sistemih centralnega ogrevanja in za pripravo sanitarne tople vode v objektih s toplotnimi
potrebami do 50 kW. Pri uporabi trdega goriva je potrebno po zahtevah standarda SIST EN 303-5 v povezave
kotla in ogrevalnega sistema vgraditi regulacijske in varnostne elemente, ki v vsakem primeru zagotavljajo, da
temperatura vode v kotlu ne preseže 110°C. Takšni elementi so:
 Regulator temperature.
 Termično varovalo.
 Hranilnik neporabljene toplote.

2. KOTLOVSKI BLOK
2.1 Konstrukcija kotla
Kotlovsko telo je sestavljeno iz litoželeznih členov, ki so med seboj spojeni z jeklenimi konusnimi vezniki.
Prvi člen ima na gornjem delu priključek R ¾“, namenjen za montažo regulatorja vleka. Na zadnjem členu
zgoraj sta priključka za temperaturna tipala in manometer. Na čelni strani prvega člena je med vrati odprtina za
montažo gorilnika. Odprtina s pokrovom je v serijski dobavi prekrita z zaščitno pločevino. Priključna prirobnica
gorilnika z menjalnim priborom se dobavlja v sklopu dodatne opreme - gorilniški komplet.
Število srednjih členov določa velikost in moč kotla.

1 - prednji člen
2 - srednji člen
3 - zadnji člen
4 - zavesa
5 - vrata za
6 - zračna zaslonka
7 - vrata za pepel
8 - zračna loputa
9 - prednja rešetka
10 - odprtina za
gorilnik
11 - dimni nastavek
12 - dimna loputa
16 - vijačna palica
17 - konusni veznik
19 - polnilna pipa
20 - čep 6/4
21 - bočni plašč
22 - pokrov plašča
23 - regulacijski panel
26 - zadnji del plašča
27 - pepelnik
.

2.2. Tehnični podatki kotlovskega bloka Biomatik VHU 26 P
Tip kotla Biomatika VHU 26…..P
Potreben vlek dimnika
Vodni volumen
Temperatura.dima – naz/min moč
Pretok dima– nazivna moč
Pretok dimnih plinov – min. moč
Premer dimne cevi / višina sredine
Hidravlčne izgube
Nazivna/maximalna izhodna moč
Minimalna izhodna moč
Razred kotla po EN 303-5
Čas gorenja pri nazivni moči
Območje delovne temperature
Maximalni dovoljen delovni tlak
Minimalna temper.povratne vode
Gorivo
Dimenzija polnilne odprtine
Volumen polnilne komore
Potreben hranilnika toplote V =
Električna moč pri zagonu gorilnika
Električna moč pri delovanju
Električna moč pri pauzi
Tlak vode za termično varovalo
Električni priključek, zaščita
Delovanje kotla
Hrup pri delovanju
Poraba goriva pri nazivni moči
Izkoristek kotla - peleti
Višina / širina kotla
Globina kotla
Teža kotla

mbar
l
C
kg/s
kg/s
mm
mbar
kW
kW
ur
C
bar
C
mm
l
l
W
W
W

db
kg/h
mm
mm
kg

VHU26/5

VHU26/6

39

45

0,006
0,001

0,007
0,002
156 / 783

VHU26/7
0,3
51
180/120
0,008
0,003

VHU26/8

VHU26/9

56

62

0,010
0,012
0,0035
0,004
176/783

0,2
13/18
4,0

15/20
4,5

20/26
25/32
30/36
6,0
7,5
9,0
3
neprekinjeno
70 - 85
4
60
C1- peleti 6-8-mm, vlaga 8-10 %, H=4,8-5,2 kWh/kg
300/290
48
60
72
84
96
260
300
400
500
600
350
150
0
Max.20 C, Min 2 bar
220 V, 50 Hz, IP 20
Nadtlačno brez kondenzacijje
Do 30
3,8
4,5
5.6
6,6
7,7
< 90
1025 /600
600
710
820
930
1040
298
248
398
448
498

Emisije snovi v zrak iz kotlov VHU 26..P – pri 13 % O2
Tip Biomatik
Prah - nazivna moč
CO – nazivna moč

VHU 26/5
25
167

VHU 26/6 VHU 26/7 VHU 26/8 VHU 26/9
25
187

25
187

29
291

29
291

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

2.3 Vgradnja kotla v objekt
Pri vgradnji kotla je potrebno upoštevati tehnične lastnost prostora kotlovnice in izvedbo obstoječih
prezračevalnih naprav. Ogrevalni sistem mora biti pravilno dimenzioniran glede na potrebne toplotne zahteve
objekta.objekta
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
Širina min. 600 mm
Globina se določi glede na velikost kotla: dolžina bočnega dela + 200 mm (glej tehnične podatke)
Prostor kotlovnice mora ustrezne velikosti, tako da je po montaži kotla zagotovljen prosti dostop do vseh
delov kotla, silosa pelet 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

Minimalne potrebne oddaljenosti kotla od sten od sten in stropa kotlovnice

2.4 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 trasmisijskih izgub
objekta, kar je podano v projektni dokumentaciji.
Pri izvedbi 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 nikoli ne preseže 110 C.
Pri uporabi trdega goriva priporočamo vgradnjo dodatne opreme, ki bo povečala varnost obratovanja,
izboljšala kvaliteto zgorevanja in izkoristek goriva ter podaljšala življensko dobo kotla. Vgradi naj se:
hranilnik toplote in regulacja temperature povratne kotlovske vode.

Direktna vezava za manjše ogrevalne sisteme
Tlačno varovanje : Varnostni ventil na pretoku iz kotla se odpre pri povišanem tlaku vode
Termično varovanje: Pri zastoju črpalke se kotel pregreje – termični ventil Essbe je odprt – sistem se hladi
gravitacijsko preko radiatorjev, ki morajo biti višje od kotla
Varovanje temperature povratka: Termični razdelilni ventil Essbe del vroče vode vrača v povratek

Bojler

Var.ventil

Esbe
VTC 511

Direktna vezava za večje ogrevalne sisteme
Tlačno varovanje : Varnostni ventil na pretoku iz kotla se odpre pri povišanem tlaku vode
Termično varovanje: Pri zastoju črpalke se kotel pregreje – sistem se hladi gravitacijsko preko prigrajenega
hladilca H; pretok hladilne vode odpre ventil STS 20
Varovanje temperature povratka: Štiripotni mešalni ventil z motornim pogonom M se odpre šele potem, ko
je dosežene ustrezna delovna temperetura v kotlu.

Bojler

Var.v.
M

Hl
STS 20

vidni odtok v kanalizacijo

Vezava s hranilnikom toplote 200 l, ki je montiran na kotlu in ima
vgrajen pretočni INOX bojler

Električna vezave
 Termostat v panelu
kotla požene
preko sobne
regulacije krogotok
radiatorskega
ogrevanja

san.topla
voda 60 C

Dodatna opcija je vgrajen
solarni izmenjevalec za 3 do
4 m2 kolektorja, ki omogoča
BIOSOLARNO DELOVANJE

Vezava s hranilnikom toplote večjega volumna,
ki je montiran ob kotlu in lahko ima
vgrajen pretočni INOX bojler
ali bojler in še solarni prenosnik.

Opcija:
INOX bojler
San.topla
voda 60°C

Opcija:
Solarni prenosnik

Sklop Esbe LTC 100 z črpalko in mešalnim termičnim ventilom vzdržuje minimalno temperaturo povratne vode
V primeru izpada elektrike se pri povišani temperaturni razliki med kotlom in hranilnikom toplote vzpostavi
gravitacijski pretok preko horizontalne protipovratne lopute, ki je vgrajena v sklopu LTC 100

rotipovratne lopute.
2.5
Povezava kotla 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 2.2.
Premer dimne tuljave mora biti vedno večji od premera dimnega priključka na kotlu. Pri določanju premera se
morajo upoštevati EN norme in lokalni predpisi
Za kotle do moči 32 kW veljajo sledeče informativne vrednosti:
- premer 16 cm – minimalna višina dimnika 12 m
- premer 18 cm – minimalna višina dimnika 9 m
- premer 20 cm – minimalna višina dimnika 6 m
Povezava med kotlom in dimnikom mora biti čim krajša, priključki morajo biti plinotesni, imeti
morajo čistilno odprtino. Vodenje dimnih cevovodov skozi bivalne prostore ni dovoljeno Premer dimovodnih
cevi mora biti enak ali večji od premera dimnega priključka na kotlu

2.6 Izvedba montaže kotla
Montažo kotla in povezavo 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..
Priključek na dimnik se izvede iz jeklenih cevi, ki se morajo ustrezno fiksirati in opremiti z odprtinami za
čiščenje.
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 izpraznilna pipa.
Temperaturne dilatacije grelnega medija je potrebno izravnati z razstezno 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
V skladu z normo EN 303 - 5, ki velja za toplovodne kotle na trda goriva do moči 200 kW, je potrebno pri
montaži kotel opremiti z regulacijskimi napravami , ki v vsakem slučaju zagotavljajo varno delovanje
zgorevanja in preprečujejo dvig temperature v kotlu preko 110 C.
Po končani montaži je izvajalec dolžan:





Opraviti tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 4 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

Montaža toplotne izolacije in oplaščenje

1 – Desni bočni plašč
2 – Podloška 5,3
3 - Vijak M5 x 10
4 – Levi bočni plašč
5 – Vijak M5 x 10
6 – Podloška 5,3 x 10

7 – Regulator vleka –
dodatna oprema
8 – Termomanometer
9 - Zgorni del plašča
10 – Zadnji del plašča
11 – Vijak ST 4,2

3. PELETNI GORILNIK GP 30 VHU
Gorilnik je namenjen za montažo na kotle Biomatik VHU .
Opremo sestavlja:

1. Regulacijski panel, ki se postavi na pokrov kotla

2. Gorilnik GP 30 VHU, ki se montira na spodnja vrata kotla

3. Vložki kurišča:
obešalo, termobetonski vložek,
inox ognjeodporna plošča,
končno stikalo in orodje

Oprema za avtomatsko kurjenje pelet:




peletni silos ustrezne izvedbe in velikosti,
silosni polž za dovajanje peletov v gorilnik
ustrezne izvedbe in velikosti,
peletni gorilnik GP30 VHU z regulacijskim panelom,
in opremo: obešalo, termobetonski polkrog,
inox jeklena pregradna plošča in orodje

Pelete se dodajajo na gorilnik preko transportnega polža, ki je vgrajen v silosu. Na vstopu gorivo prosto pada
na gorilnik skozi vsipno cev. Na njej je varnostni termostat, ki prekine dovod goriva, če se temperatura na
ustju dovoda poviša preko 90 C
Dovodna cev goriva med dozatorjem in vsipnim grlom mora imeti zadosten naklon in mora biti napeta.
Če naklon ni zadosten se naj silos dvigne s podstavkom.
Ventilator zraka je nameščen na zračni komori in dovaja primarni zrak pod rešetko ter sekundarni zrak nad
rešetko. Količina zraka za zgorevanje in dodajanje peletnega goriva je vodeno s procesnim regulatorjem in
se nastavi pri prvem zagonu s pomočjo meritve dimnih plinov. Priporočamo, da se nastavi minimalna moč
na cca 50 % s tem preprečimo kondenzacijo v dimniku.
Vžiganje kotla je električno in ga izvaja zračni grelec moči 300 W. Montiran je v zračni komori nad rešetko.
Dostop do grelca je mogoč tako, da se odstrani zračni ventilator. Kontrola gorenja se izvaja s pomočjo
temperature dimnih plinov.
Čiščenje kotla in odstranjevanje pepela je ročno in se mora izvesti vsaj enkrat tedensko. Čiščemje se izvaja
skozi prednja vrata pri izklopljenem in hladnem kotlu.
Čiščenje gorilnega prostore se izvaja s pomočjo izpihovanja; pri vsaki ustavitvi in pri zagonu se izvaja
samodejno izpihovanje z ventilatorjem, ki v tem programu deluje z max. močjo. V slučaju, da se
uporabljajo nekvalitetne pelete z vsebnostjo negorljivih substanc, pride do tvorbe strjene obloge v gorilniku.
Dovod zgorevalnega zraka se prekine in zgorevanje se ustavi. Gorilnik je potrebno ročno očistiti ali pa
montirati opremo za samodejno čiščenje gorilnika – dodatna opcija;
Priporočamo uporabo kvalitetnih belih pelet, ki pri zgorevanju ne puščajo strjenih ostankov.
Občasno se lahko doda v kurišče tudi trdo gorivo. Ko drva zagorijo se gorilnik pelet izklopi, odstrani se
dovodna cev za pelete, odprtina pokrije z pokrovčkom in priklopi se regulator vleka.

3.2 Elektro vezalna shema
Na regulacijskem panelu zgoraj je: glavno stikalo, električna varovalka, stikalo gorilnika in varnostni
termostat kotla. Pripravlen je izrez za termomanometer.
Na regulacijskem panelu zadaj je vtičnica 220 V za peletni polž. Pripravljene so odprtine za montažo dveh
kapilarnih termostatov (termostat črpalke, dimni termostat)
Regulator peletnega gorilnika Siop: je montiran na panelu in krmili peletni gorilnik in dozirni polž.
Podrobna navodila delovanja so v poglavju 6.
Vhodi regulatorja gorilnika:
 Temperatorno tipalo dimnih plinov
 Temperatorno tipalo vode
Izhodi:
 Transportni polž za pelete
 Ventilator zraka za zgorevanje
 Grelec vžigalne naprave
 Črpalka ali motor Belimo za čiščenje ali dimni ventilator

Regulacijski panel na kotlu

1 … varovalka
2 … glavno stikalo
3 … stikalo gorilnika
4 … varnostni termostat

1

2

3

4

Funkcije Regulatorja Siop














krmiljenje črpalke ali Belima ali dimnega ventilatorja
krmiljenje polža (dozatorja) pelet
krmiljenje vžigalnega grelca
krmiljenje ventilatorja zgorevalnega zraka
meritev temperature v kotlu
meritev temperature v dimniku
4 faze delovanja (vžig, delovanje, omejeno delovanje, pauza)
možnost delovanja kotla po časovnem programu
vgrajena ura (realni čas)
možnost nastavitve vseh parametrov
napajanje 230V/50Hz
relejski izhodi 250V/3A
ohranjanje nastavitev ob izpadu napajanja

Delovanje regulacije Siop 230 V
Regulacija je namenjena za krmiljenje kotla na pelete (peletni gorilec). Krmiljenje je razdeljeno v 4 faze
delovanja.
VŽIGANJE (Faza 1)
Vžiganje se aktivira skupaj z vklopom stikala gorilnika na stikalnem bloku SIOP ORV. V primeru, da regulator
deluje po lastnem časovnem programu in je trenutni čas izven časovnega področja delovanja regulatorja, je
regulator v pripravljenosti. V nasprotnem regulator najprej zažene prepihovanje: ventilator deluje z močjo
parametra 100, za čas z vrednostjo parametra 101.
Po preteku prepihovanja se prične program vžiganja: doziranje goriva je pulzirajoče po parametrih 102 in 104;
ventilator deluje z močjo parametra 105 ves čas vžiganja; maksimalen vžigalni čas se nastavi z parametrom
103. Ko se temperatura dimnih plinov ustreno dvigne, preide regulator v program delovanja. Če vžiganje ni
uspelo se na displeju izpiše napaka - EROR 3 (potrebna je kontrola in ponoven zagon)
DELOVANJA (Faza 2)
V primeru, ko je razlika temperatur dimnih plinov in vode višja od nastavljene vrednosti parametra 117,
regulator nadaljuje s krmiljenjem kotla v fazi DELOVANJE. S parametrom 108 nastavimo želeno moč
ventilatorja, s parametroma 106 in 107 pa ciklično delovanje dozatorja pelet (polža). Kotel deluje v tej fazi do
temeprature kotla, ki je določena z: max delovna temperatura minus vrednost 109. Takrat preide v fazo
omejenega delovanja – zmanjšane moči (Faza 3).

OMEJENO DELOVANJE (Faza 3)
Faza omejenega delovanja je po funkciji enaka fazi 2, le da se parametri spremenijo, saj gre za zmanjševanje
moči kotla, ki je prišel v bližino svoje max delovne temperature. Ko je delovna temperatura kotla, ki je
nastavljena v osnovnem meniju s parametrom dosežena pride kotel v ustavljanje (Faza 4)
USTAVLJANJE (Faza 4)
Ustavljanje je sestavljeno iz pogorevanja (par.123 in 124) in izpihovanja (par.125 in 126). Kotel se zaustavi
in pride v čakanje; ko se temperatura vode v kotlu zniža za vrednost par.133 in preteče čas po par.127 se izvede
ponovno VŽIGANJE.

Nastavitve regulatorja Siop 220 V
Na regulatorju so:
-

nastavitev izhodov (3.1)
osnovne nastavitve (3.2)
servisne nastavitve (3.3)

3.1 Nastavitev izhodov
Vklopimo glavno stikalo, pri prikazu verzije regulatorja držimo tipko + prikaže se:
Zahteva za vnos kode:
-

vnesemo 1000 , potrdimo z PUŠC nato sledi:

izvedbo ventilatorja: Triak ON je 230 V; Triak OFF je 24 V; potrdimo s PUŠC nato sledi:
izbira ponovitve vžiganja: 0 je ciklično dodajanje brez ponovitve ; 1 je ponovitev vžiga brez
cikličnim dodajanja goriva; potrdimo s PUŠC nato sledi
izbira čiščenja; ON če je na izhodu za črpalko Belimo za čiščenje; OFF če ni; potrdimo s PUŠC
nato sledi
Izbira dimnega ventilatorja; ON če je na izhodu za črpalko dimni ventilator; OFF če ni; potrdimo
s PUŠC nato sledi izhpd

-

3.2 Osnovne nastavitve
Nastavitev parametrov je pomemben za pravilno delovanje kotla. Ob dobavi so parametri postavljeni na
tovarniške nastavitve, ki niso nujno optimalne za ogrevalni režim uporabnika. Ob zagonu se morajo osnovne
nastavitve prilagoditi situaciji na objektu. Osnovna nastavitev obsega:
Držimo tipko SET; prikažejo se osnovne nastavitve:
1.
2.
3.
4.

URA (nastavitev točnega časa in dneva), pritsk + preskok na
PARAMETRI (delovna temperatura kotla), pritisk + preskok na
ČASOVNIK (čas delovanja ON, čas mirovanja OFF), prtisk + preskok na
JEZIK (slovensko, angleško, srbsko), pritisk + preskok na
IZHOD, potrdimo z PUŠČ.

Nastavitev trenutne ure in dneva: Držimo SET – prikaže se ura, pritisk PUŠČ - prikaže se koledar:
s pritiski PUŠČ se premikamo po nastavitvah, ki jih spreminjamo z + in – do konca nastavljanja; nato se
z dvakratnim pritiskom PUŠČ vrnemo v osnovni položaj
Nastavitev delovne temperature: Držimo SET - prikaže se ura, pritisk + prikaže se diagram (parametri):
pritisk PUŠC - prikaže se temperatura, s pritiski + in – izberemo željeno vrednost (minimalno 75 C);
z dvakratnim pritiskom PUŠČ se vrnemo v osnovni položaj.
Nastavitev časovnika delovanja: Držimo SET - prikaže se ura, dvakratni pritisk + + prikaže se dvojna ura:
pritisk PUŠČ - prikaže aktualni dan, pritisk PUŠČ - prikaže se šest časovnih intervalov, s pritiski PUŠČ se
premikamo ter z + in – določimo željene intervale ON ali OFF; ko končamo, pritisnemo PUŠČ.
Če želimo enake dnevne nastavitve za druge dni izvedemo še kopiranje: nato s tipko – preidemo do nastavitev
ostalih dni; shrani; z dvakratnim pritiskom PUŠČ se vrnemo v osnovni položaj
Če med delovanjem kotla držimo PUŠČ 5 sekunt se trenutna časovna nastavitev obrne: ON v OFF ali
obratno. Obrnjena nastavitev velja le za trenutni interval !
Nastavitev jezika: Držimo SET - prikaže se ura, trikratni pritisk + + + prikaže se okvirček z znaki:
pritisk PUŠČ - prikaže se možnosti; izberemo jezik; z dvakratnim pritiskom PUŠČ se vrnemo v osnovni
položaj

Servisne nastavitve regulatorja Siop 230,
Servisni parametri se lahko nastavijo tako, da se v glavnem napisu pritisne tipka SET in - in se držita
vsaj 10 sekund. Regulator prikaže servisne parametre, ki se pričnejo z indeksom 100 in naprej.
S tipkama + ali – nastavimo parameter in ga potrdimo s tipko SET.

Tabela nastavitev krmilnika – korigirati pri prvem zagonu !

100
101
102
103
104
105
106
107

Gorilnik
Ventilator
Start – prepihovanje moč ventilatorja
Start – čas prepihovanja
Vžiganje – začetno doziranje
Vžiganje – pulz doziranja v sekundah
Vžiganje – pauza doziranja v sekundah
Vžiganje – moč ventilatorja
Vžiganje – max. čas
Razlika Dt dima za prehod v razgorevanje 1

108 Razgorevanje 1 – moč ventilatorja
109 Razgorevanje 1 – čas brez doziranja

GP 30
G3G120

%
s
s
s
s
%
s
C

99
6020
GP
RLG
15 97
3
27
25
660
5

%
s

30
90

110
111
112
113
114
115

Razgor.2 – cikel doziranja
Razgor.2 – pulz doziranja
Razgor.2 – moč ventilatorja
Razgor.2 – max. čas
Gorenje – čas prehoda na polno moč
Razlika (Td – Tv) za prehod v gorenje

s
%
%
s
s
°C

116
117
118
119

Gorenje – pulz doziranja
Gorenje – cikel doziranja
Gorenje – moč ventilatorja
Gorenje – meja za preklop na min. moč

%
s
%
°C

30
15
30
660
360
15
55
60
30
35
7

%
s
%

30
30
25

120 Gorenje min. moč – pulz doziranja
121 Gorenje min. moč – cikel doziranja
122 Gorenje min. moč – moč ventilatorja
123
124
125
126
127

Pogorevanje - moč izpihovanja
Pogorevanje - izpihovanja
Izpihovanje – moč ventilatorja
Izpihovanje – čas izpihovanja
Kasnitev za ponovni vžig po temperaturni pavzi

35
%
s
180
0
%
99
s
180
min
20

130
131
132
133
134

Čas čiščenja – Belimo – osnovni izbor
Število ponovitev vžigov – osnovni izbor
Protizmrz. temp. zagona črpalke
Delovna temperatura črpalke
Histereza tipala kotlovske vode
Histereza tipala dimnih plinov
Čas osvetlitve ekrana

s
n
°C
°C
°C
°C
s

60
0
5
60
10
10
240

Nastavitve so približne in veljajo za Biomatik VHU 26/6, ventilator G3G 120 in za tipski dozator pelet
s kapaciteto 8 kg/h
Nastavitve se opravijo po sledečem postopku:
1. Glede na potrebno moč kotla se določi se pulz doziranja pelet – količina dodanega goriva kg /h –
glej poglavje 4.
2. Nastavi se dovod zgorevalnega zraka - ventilator se postavi na 35 % pri max. moči; modeli
2015 imajo vgrajene zasune za razdelitev pretoka zraka in sicer:
- zasun za primarni zrak je desno spodaj (5); primarni zrak vpliva na moč gorenje
- zasun za sekundarni zrak je levo malo višje (6); sekundarni zrak vpliva na kvaliteto gorenja

Pri zagonu je potrebno izvesti meritve dimnih plinov
in spreminjati nastavitve da bo:
-

temperatura dimnih plinov med 170 - 200 C
presežek zraka v dimnih plinih med 1,7 - 2,0
CO manjši od 400 mg/m3

Ustrezna toplotna moč kotla bo dosežena, če bodo doseženi zgornji parametri zgorevanja

Na ekranu se izpišejo NAPAKE:
1 – napaka tipala kotlovske vode,
2 – napaka tipala dimnih plinov
3– napaka vžiganja; potrebno je preveriti stanje gorilnika: če pelet ni sledi kontrola silosa. Pri nasutju pelet
v silos se mora polž po celi dolžini napolniti kar traja 5 do 10 minut – dozirno cev odstraniti, polža priklopiti na
vtićnico, poćakati, da se cev napolni in ponovno priklopiti na gorilnik)
V slučaju napake , da je dozirna cev napolnjena z peleti je potrebno: odstraniti pelete, očistiti gorilnik in
odprtine za dovod zgorevalnega zraka. Po potrebi zmajšati nastavitve doziranja pelet.

Graf delovanja regulacije SIOP

4. TRANSPORTNI POLŽ – skladiščenje in dovod pelet
4.1 Podatki o dozirnem polžu
Dozirni polž dolžine 1500 mm – pogon 25 W
Dozirni polž dolžine 2000 mm – pogon 25 W
Dozirni polž dolžine 2500 mm – pogon 60 W
Dozirni polž dolžine 3000 mm – pogon 60 W
Urna kapaciteta polža 1500 mm z tipskim silosem
in naklonom 54 stopinj znaša 7,5 do 8,5 kg/h

4.2 Nastavitev pulza doziranja pelet
Kal.vr. pelet = 5 kWh/kg
Cikel v sekundah
Pulz doziranja v %
Urna kapaciteta polža = se izmeri – kg /h
Tipski polž z naklonom 54 stopinj ima urno kapaciteto cca 8 kg/h
Pri 100 % pulzu znaša dodajanje cca 8 kg / h; dodana toplotna moč je torej: 8 * 5 = 40 kW
Pri 60 % pulzu znaša dodajanje cca 8 * 0,6 = 4,8 kg / h; dodana toplotna moč je torej: 4,8 * 5 = 24 kW
Cikel je lahko nastavlje poljubno – priporočamo 20 ali 30 sekund

Polz doziranja : 100 * (moč kotla x 1,1 ) / 40
Za 25 kW: 100 * (25 * 1,1) / 40 = 68 %
Moč kotla v kW – pri kvaliteti pelet 5 kWh/kg
35 kW
30 kW
25 kW
20 kW
15 kW
10 kW

Pulz doziranja v % – pri kapaciteti polža 8 kg/h
94 %
82 %
68 %
55 %
41 %
27 %

5. DELOVANJE
5.1 Spuščanje v pogon in prvo kurjenje
Spuščanje v pogon in prvo kurjenje opravi izvajalec montaže kotla. Pri tem mora:
 Opraviti tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom in kontrolirati tesnost instalacij.







Nastaviti loputo za dovod zraka na regulatorju vleka.
Nastaviti vgrajene termostate.
Kontrolirati in nastaviti tesnenje vrat na kotlu.
Poučiti uporabnika o varnem delovanju s kotlovsko napravo.
Kontrolirati in nastaviti delovanje ogrevalnega sistema.

Pred vsakim ponovnim kurjenjem je potrebno
 Kontrolirati prisotnost ogrevalne vode in tlak v sistemu. Če je tlak v hladnem stanju nižji od 0,5 bara se mora
sistem dopolniti z vodo.
 Kontrolirati ustreznost naprav za odvajanje dimnih plinov.
 Kontrolirati ustreznost delovanja regulatorja in omejevalca temperature na kotlu.
Postopek dopolnjevanja vode:






Kotel se naj ohladi.
Cev nataknemo na polnilno pipo v spodjem delu kotla.
Del vode iz kotla izpustimo, da odstranimo usedline iz kotla.
Drugi del cevi, ki naj bo polna vode - ne zraka, nataknemo na vodovodno pipo.
Sistem dopolnimo do tlaka, ki naj bo za 0,2 bara višji kot je tlak zraka v zaprti raztezni posodi.

V slučaju večkratnega padanja tlaka in izgube vode v sistemu je potreben pregled toplovodnih instalacij. Pri
novih instalacijah je potrebno včasih večkratno odzračevanje sistema in dopolnjevanje z vodo. Stalno
dopolnjevanje sveže vode ni dopustno, saj se z vodo v instalacije dodajajo karbonati, ki tvorijo na kotlu škodljive
obloge sten.

5.2 Obratovanje s peletnim gorilnikom

Gorilnik pelet je montiran na vrata kotla; Pri čiščenju kurišča se vrata odprejo, kurišče in gorilna ponvica se
nato dobro očisti. Vrata se morajo ponovno zapreti, tako da se aktivira prigrajeno varnostno končno stikalo, ki
preprečuje dovod pelet, če gorilnik ni fiksiran. Pred vklopom delovanja je potrebno:
Pred vklopom gorilnika pelet je potrebno:







Izvesti kontrolo, če so vsa kotlovska vrata dobro zaprta.
Kontrolirati fleksi cev med polžem in gorilnikom; biti mora prazna in dobro napeta.
Cev polža za doziranje pelet mora biti polna; v kolikor to ni, je potrebno električni kabel priklopiti iz
vtičnice na gorilniku na vtičnico z stalno napetostjo in kontrolirati polnjenje; da se prazna cev napolni je
potrebno 5-10 minut. Po končanem polnjenju se kabel priključi na vtičnico gorilnika, dozirna cev pelet
pa na gorilnik.
Odklopimo regulator vleka na kotlu – snamemo verižico tako, da se dovod zraka za gorenje z trdim
gorivom zapre.
Na panelu kotla: vklopimo gorilnik z stikalom gorilnika

Delovanje gorilnika se bo izvajalo avtomatsko preko regulacije Siop
Gorilnik se samodejno izklopi, ko je dosežena najvišja nastavljena temperatura v kotlu ali v hranilniku toplote
spodaj - če izbrana regulacija po hranilniku.
Gorilnik se samodejno vklopi, ko je dosežena najnižja nastavljena temperatura v kotlu ali v hranilniku toplote
zgoraj - če izbrana regulacija po hranilniku.

Menjava goriva: peleti/drva – izvedba kotla z šamotnim vloškom kurišča

Odstraniti dozirno cev in vsipno odprtino pokriti s pokrovom
Inox ploščo prestaviti iz vodil poševno na obešalo nad gorilnik.

Naložiti drva in zakuriti
Termobetonsko ploščo prestaviti naprej do vrat.
Priključiti regulator vleka.

Pri ročnem kurjenju z trdimi gorivi je potrebno zagotoviti, da temperatura v kotlu ne preseže 90 C:
-

črpalka mora delovati ves čas pri kurjenju s trdim gorivom; vgrajen rele v novejši avtomatiki
izklopi delovanje sobnega termostata (glej shemo regulacije)
kotel mora biti opremljen z napravo za termično varovanje, ki se aktivira pri izpadu elektrike

Kurjenje pelet z gorilnikom

Nadomestno kurjenje z trdim gorivom

6. OCENA TVEGANJA IN UKREPI ZA ODPRAVO NEVARNOSTI
6.1 Ocena tveganja in seznam nevarnosti
Pri delovanju toplovodnega kotla na pelete 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 – oglikov monoksid
Nevarnost opeklin

6.2 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.
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 večkrat z ustrezno količino goriva, ki kotla ne podhladi.
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 :
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!
Ko je požar pogašen, naj dimnik pregleda strokovnjak zaradi mogočih poškodb in razpok v dimniku.

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

7. VZDRŽEVANJE
Kotel posebnega vzdrževanja ne potrebuje. Potrebno je le redno čičenje in redni pregledi dimnikarske službe.
v skladu z pravilnikom o vzdrževanju dimovodnih instalacij. Dnevno se mora kontrolirati prisotnost vode v
kotlu ter nastavitve regulacijskih naprav..
Dnevno 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 kanala
Dimnik in dimovodne naprave morajo biti v skladu z predpisi redno pregledane in vzdrževane s stani
lokalne dimnikarske službe

9. UKREPI ZA ODPRAVO NAPAK
Za preprečevanje napak priporočamo: uporabo kvalitetnih belih pelet in
redno čiščenje gorilnika
Kotel ne deluje, izpis na
ekranu: off

Časovni program delovanja ni ustrezno nastavljen: glej osnovne
nastavitve

Kotel ne deluje, izpis na
ekranu: napaka vžiga

Kotel izklopiti, odpreti spodnja vrata in kontrolirati stanje gorilnika:






Gorilnik je napolnjen s pepelom in peleti: odstraniti pepel, obloge
in pelete; gorilni vložek dvigniti, ga očistiti, očistiti tudi ležišče
gorilnega vložka in ponovno sestaviti (vložek se mora vsesti
v ležišče). Kotel ponovno vklopiti in kontrolirati proces vžiganja.
Gorilnik je prazen: kontrolirati nivo gorivo v silosu, delovanje
dozirnega polža in stanje odjema polet v polžu pri dnu silosa. Dozirno
fleksi cev odklopiti iz gorilnika, elektro vtikač polža priklopiti na
vtičnico 220 V in kontrolirati dovajanje pelet. Cev polža mora biti
vedno polna, da je doziranje enakomerno. Kotel ponovno vklopiti in
kontrolirati proces vžiganja.
Gorilnik je prazen, dozirna cev je polna pelet: fleksi cev odklopiti,
izprazniti in očistiti vsipno odprtino na kotlu. Cev se napolni tudi če
ni ustrezno napeta in strmina ni zadostna.

Kotel ne deluje, izpis na
ekranu: napaka dimnega
tipala

Kotel izklopiti, menjati dimno tipalo; dimno tipalo se pregreje pri kurjenju
kotla z rezervnim trdim gorivom. Priporočamo, da se tipalo iz dimnega
nastavka odstrani, če se kotel ročno kuri z trdim gorivom

Kotel ne deluje, izpis na
ekranu: napaka
kotlovskega tipala

Kotel izklopiti, menjati kotlovsko tipalo.

Kotel ne deluje, ekran ni
osvetljen, stikalo
gorilnika ni osvetljeno

Ročno vklopiti varnostni termostat; Odviti pokrovček na stikalnem bloku
in ponovno aktivirati varnostni termostat – temperatura vode v kotlu mora biti
manjša od 90 C (termosta se običajno izklaplja pri nekontoliranem kurjenju
z trdim gorivom ali pri okvari gorilniške regulacije.

Kotel ne deluje, izpis na
ekranu: napaka vžiga

V silosu je zmanjkalo pelet; Napolniti silos, dozirno fleksi cev odklopiti iz
gorilnika, elektro vtikač polža priklopiti na vtičnico 220 V; polž naj deluje
dokler se v celoti ne napolni s peleti; nato šele se sistem preklopi na gorilnik
in ponovno zažene.

Kotel na silo zaustavljen

Izklop ali izpad elektrike: Pri ponovnem zagonu lahko pride do težav;
priporočamo kontrolo gorenja ter po potrebi izvedbo ročnega izklopa in
vklopa gorilnika; med izklopom-vklopom naj bo kratka pavza

Napake na regulatorju

Zaradi nihanja električnega napajanja lahko pride do napak delovanja:
priporočamo izvedbo ročnega izklopa in vklopa glavnega stikala; med
izklopom-vklopom naj bo kratka pavza.

9. POPIS SERVISNI DEL
Izdelek ima splošno garancijo 12 mesecev od dneva zagona, oziroma 18 mesecev od dneva prodaje. 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 tabelo

 Da je po 12 mesecih opravljen obvezen servisni pregled pooblaščenega serviserja
 Da se opravi servisni pregled in nastavitve pred vsako kurilno sezono, oziroma priporočamo ponovne
nastavitve pri vsaki menjavi goriva

Datum

Serviser

Opis del

Zagon kotla
Prvi pregled po 1 letu

Podpis

10. ES tehnični in podatkovni list
Podatkovni list po Direktivi ES 2015/1187
Ime dobavitelja: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE
Oznaka modela: Etiks Biomatik….
VHU 26/6P
VHU 26/7P
VHU 26/8P
Razred energetske učinkovitosti
A+
A+
A+
Nazivna izhodna moč - KW
15
20
25
Indeks energetske učinkovitosti - EEI
120
120
121
Sezonska učinkovitost - %
88
88
87
Posebni varnostni ukrepi o sestavljanju, montaži, vzdrževanju so v opisani v knjižici 'NAVODILA'

VHU 26/9
A+
30
121
87

Tehnična dokumentacija po Direktivi ES 2015/1187
Ime dobavitelja: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE
Indentifikacijska oznaka modela: Etiks Biomatik VHU 26/6 P, ..7 P, ..8 P, ..9 P
Izdelek je usklajen z standardi : EN 303-5:2012, EN 60335-1do3:2012, EN 60335-2-102:2007
in EN 62233:2008
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: Etiks Biomatik….
Način polnjenja goriva
Priporočljiv vol. hranilnika toplote - l
Kondenzacijski kotel
Soproizvodnja
Kombinirani kotel
Sezonska učinkovitost - %
Indeks energetske učinkovitosti - EEI
Imenska toplotna moč Pn - kW
Izkoristek pri Pn - %
Delna 30 % toplotna moč Pp - kW
Izkoristek pri Pp - %
Potrebna električna moč pri Pn - kW
Potrebna električna moč pri Pp - kW
Potrebna v stanju pripravljenost - kW

VHU 26/6P
300

88
120
15
87,5
4,5
89,2
0,1
0,1
0

VHU 26/7P
VHU 26/0P
Mehansko - samodejno
400
500
NE
NE
NE
88
87
120
121
20
25
87,5
87,2
6,0
7,5
89,2
87,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0

Osnovno
Drugo primerno
Gorivo – velja za vse modele
Polena, vlaga < 25 %
ne
ne
Lesni sekanci, vlaga < 35%
ne
ne
Lesni sekanci, vlaga > 35%
ne
ne
Stisnjen les v obliki peletov ali briketov
DA
ne
Žagovina , vlaga < 50%
ne
ne
Druga lesna biomasa – kosovni les, briketi
DA
ne
Nelesna biomasa
ne
ne
Bitumenski črni premog
ne
ne
Rjavi premog, vključno z briketi
ne
ne
Koks
ne
ne
Antracit
ne
ne
Drugo fosilno gorivo
ne
ne
Briketi - biomase 70% in foslinega 30 %
ne
ne
Druga mešanica biomase in fosilnega gor
ne
ne
Kontaktni podatki: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE, Tel.:03/78 02 280, info@etiks.si

VHU 26/9P
600

78
121
30
87,2
8,8
87,3
0,1
0,1
0

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 toplovodni za lesne pelete z mehanskim doziranjem goriva
Trgovski naziv:

Kotel Etiks Biomatik VHU 26/6 P
Kotel Etiks Biomatik VHU 26/7 P
Kotel Etiks Biomatik VHU 26/8 P
Kotel Etiks Biomatik VHU 26/9 P

Proizvajalec potrjuje, da izdelek izpolnjuje tudi zahteve naslednjih standardov:
EN 303-5:2012(13), EN 60335-1ed3: 2012, 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.
Posamezni deli naprave kot so: kotlovski blok, gorilnik pelet , dozator pelet, se smejo vgraditi izključno le kot
sestavni del za kotlovske naprave Etiks Biomatik VHU 26/6, ../7,../8,.../9, ki so bili preizkušeni in
usklajeni z ustrezno zakonodajo in irektivami
V kolikor bi se posamezni del vgradil v kakršen koli drug izdelek, ne sme biti dan v obratovanje, dokler ni
dokončen izdelek, v katerega je bil vgrajen, razglašen za skladnega z določbami direktive o strojih

Oseba odgovorna za sestavljanje tehnične dokumentacije je podpisani prokurist Drago Žulič

Štore 01.06.2017
Prokurist:
Drago Žulič un.dipl.ing

