Litoželezni uplinjevalni kotel za trda lesna goriva

Viadrus U 22 Economy
NAVODILA za montažo, obratovanje in vzdrževanje
ES – Podatkovni list in izjava o skladnosti

Po končani montaži je potrebno ENERGETSKO NALEPKO in
NAPISNO PLOŠČICO nalepiti na vidno mesto bočnega plašča
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1. Osnovne informacije
1.1.

Splošen opis

Litoželezni uplinjevalni kotli U 22 Economy se uporabljajo v toplovodnih sistemih centralnega ogrevanja s
prisilno cirkulacijo v objektih z toplotnimi potrebami do 41 kW.
Konstrukcija kotla omogočajo ekološko primerno zgorevanje trdih goriv kot so lesna polena
Obratovanje je dovoljeno za :
 Max delovni tlak do 3 bar
 Max delovna temperaturo do 90° C

Obseg dobave z osnovno opremo:
V osnovni izvedbi se kotel dobavlja z opremo, ki omogoča kurjenje kosovnega lesnega goriva
 Litoželezni blok pakiran na leseni paleti. Priloženo je čistilno orodje, priključne prirobnice z navojem
6/4", ter tesnilni in vijačni material. Na kotlu je nameščena ploščica proizvajalca litoželeznega bloka s
tovarniško številko. Priključne prirobnice z montažnim materialom, regulator vleka in čistilno orodje je
priloženo v kurišču kotla
 Šamotni vložki zgorevalne komore so v ločen embalaži - izboljšajo zgorevanje goriva in izkoristek kotla
 Plašč kotla z izolacijo in montažnim materialom pakiran v kartonski embalaži.

Obseg potrebne dodatne opreme:





Tlačni varnostni ventil - varuje kotel pred povišanim tlakom vode - nastavljen na 3 bar
Termično varovalo – varuje kotel pred povišano temperaturo vode
Varovalo minimalne temperature povratne vode – varuje pred nizkotemperaturno korozijo in s
tem podaljša življensko dobo kotla
Hranilnik toplote ustreznega volumna in izvedbe.

Ker poteka proces zgorevanja pri visokih temperaturah in ker je v gorilni komori velika količina goriva, se
izgorevanja ne da zaustaviti, zato se mora temu kotlu vgraditi 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.
Hranilniki toplote se dobavljajo v treh izvedbah:
1. Hranilnik brez dodatkov
2. Hranilnik z vgrajenim bojlerjem
3. Hranilnik z vgrajenim bojlerjem in solarnim izmenjevalcem, kar omogoča sodobno biosolarno
delovanje
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1.2 Tehnični podatki Viadrus U 22 Economy
Tab. č. 1
Velikost kotle - typ
Volume gorilne komore
dm3
Kolićina vode
l
Teža
kg
Globina goriln komore
mm
Premer dinega nastavka
mm
Višina x širina kotla
mm
Globina kotla
mm
Dimenzije polnine odprtine
mm
Maximalni delovni tlak vode
kPa(bar)
Minimální delovni tlak vode
kPa(bar)
Preizkusni tlak
kPa(bar)
Hydraulicne izgube
Minimální temperatura povratka
°C
Priporočena temperatura
°C
povratne vode
Hrupnost
dB
Priključek pretoka
Priključek povratka
Temperatura hladilne vode za
termično varovanje
°C
Tlak hladilne vode za
termoćno varovanje

16
32
40,5
348
280

21
39
46,5
410
370

25
41
46,5
410
370

890

1000

1000

30
51
52,0
472
480
156
1130 x 625
1110
310x236
400 (4)
50 (0,5)
800 (8)
viz. obr. č. 1
50
70

34
63
58,0
534
590

38
65
58,0
534
590

41
67
58,0
534
590

1220

1220

1220

< 65
1 1/2“
1 1/2“ )
5 – 20
200 – 600
(2 - 6)

kPa
(bar)

Gorivo lesna polena – A
Energetska vrednost : 14 -18 MJ/kg
Vlažnost do 20 %
Dolžina polen do 350 mm za 16,21,25,30 in do 500 mm za večje moči
Premer polen fi 40 do 120 mm
Velikost kotle - typ
Razred kotla po EN 303 – 5
Imenska moč
Orientacijska poraba goriva
Max. koločina goriva v gorilni komori
Temperatura dimnih plinov
Kolićina dimnh plinov
Potreben vlek dimnika
Čas zgorevanja
Izkoristek
Razred energetske učinkovitosti
Index energetske učinkovitosti
Sezonska energetska učinkovitost

kW
kg/h
kg
°C
kg/s
mbar
h
%

%

16
5
16
3,9
13
140 - 190
0,012
0,13
min. 2
89,1
A+
116
78

21
5
21
5,1
17
140 - 190
0,014
0,16
min. 2
89,0
A+
114
78

25
5
25
5,9
19
140 - 190
0,015
0,18
min. 2
89,0
A+
114
78

30
5
30
7,2
22
140 - 190
0,016
0,21
min. 2
88,7
A+
114
78

34
5
34
8,5
24
140 - 190
0,018
0,25
min. 2
91,0
A+
116
80

38
5
38
9,4
26
140 - 190
0,019
0,32
min. 2
90,4
A+
114
79

41
5
41
10,2
28
140 - 190
0,022
0,32
min. 2
90,3
A+
114
79

Sezonska emisije snovi v zrak za Viadrus U 22 Economy – drva A
Tip
CO –
Prah
OGC
NOx

Pri 10 % O2

16

21

25

30

34

38

41

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

383
21
9
150

598
11
17
157

288
21
7
155

515
9
14
163

446
13
21
157

247
14
7
161

195
14
4
168

Hidravlične izgube v kotlu
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Velikost kotle - typ
Délka A
Délka B

mm
mm

16
890
620

21
1000
730

25
1000
730

30
1110
840

34
1220
950

38
1220
950

41
1220
950

1.3 Konstrukcija kotla
Glavni kotlovski blok je izdelan iz sive litine po EN 156 1, EN-GJL-150 in ustreza zahtevam trdnosti po
normi EN 303-5
Kotlovsko telo je sestavljeno iz litoželeznih členov, ki so na vodnem delu med sabo spojeni z jeklenimi
konusnimi vezniki. Na zunanjem delu je sestavljen blok kotla varovan z štirimi paličastimi spojkami; dve
spojki sta zgoraj, dve sta spodaj na levem in desnem boku. Varovalne matice na palicah se v hladnem stanju
privijejo le ročno – nikakor se ne smejo zategovati z ključem
Celo kotlovsko telo je toplotno izolirano z neoporečno mineralno izolacijo, ki je zaščitena z pločevinastim
plaščem z kvalitetno barvno zaščito.
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Loputa
primarnega
zraka

2,3,4 – poševni vložek – po velikosti kotla
5 – zagonska loputa
7,8,10 – keramika gorilne šobe

Loputa
sekundarnega
zraka

Loputa primarnega zraka je na zgornjih vratih in se krmili s pomočjo regulatorja vleka. Skozi loputo se
dovaja zgorevalni zrak v gorivo uplinjevalne komore. Količina primarnega zraka določa moč kotla.
Loputa sekundarnega zraka je v zadnjem spodnjem delu kotla in dovaja dovaja zrak v keramični
zgorevalni prostor. Koločina sekundarnega zraka pospešuje kvaliteto zgorevanja; nastavi se ročno
s pomočjo vijaka na loputi

2. Zahteve v zvezi z vgradnjo in povezavo kotla
2.1 Vgradnja kotla v objekt
Ker je kotel U 22 Economik pri kurjenju z trdim gorivom odvisen od zraka v prostoru, se sme
vgraditi le nebivalni prostor. V prostoru kotla se naj vgradi detektor prisotnosti oglikovega
momoksida CO; nameščen mora biti blizu kotla v višini 1 do 1,5 m od tal.
Litoželezni blok se postavi na negorljiv
podstavek višine najmanj 5 cm nad tlemi
kurilnice, oziroma toliko, da je
omogočen priključek na dimnik pod
blagim kotom.
Pred kotlom mora biti prazen prostor
enak dolžini kotla, ki omogoča
nemoteno uporabo in čiščenje.

¸

Za kotlom naj bo prostora vsaj za 400
mm, da je omogočeno čiščenje naprave
in dimnega nastavka.
Bočna stranica mora biti oddaljena od
stene najmanj 100 mm

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.
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2.2 Povezava z ogrevalnim sistemom
Evropska norma EN 303-5 in Uredba RS o emisiji snovi v
zrak zahtevajo za male kurilne naprave, ki uporabljajo
naravni les v obliki trdega goriva z ročnim nalaganjem,
vodni toplotni zbiralnik - hranilnik toplote s prostornino .
Minimalni volumen je naveden v tabeli
Hranilnik toplote se vgradi v sistem med kotlom in
ogrevalnim sistemom. Osnovni krogotok povezuje kotel s
hranilnikom toplote in deluje neodvisno od porabnikov
toplote. Toplotna energija, ki se v času delovanja kotla ne
porabi za ogrevanje, se shranjuje v zbiralniku toplote in
se porabi kasneje, ko je v kotlu gorenje že prenehalo.
Tip – moč kotla kW
Minimalni volumen hranilnika

litrov

16

21

25

30

34

38

41

600

780

960

1230

1410

1590

1730

Obvezna dodatna oprema kotla
Tlačni varnostni ventil - varuje kotel pred povišanim tlakom vode - nastavljen na 3 bar
Termično varovalo – varuje kotel pred povišano temperaturo vode v slučaju, ko obtočna črpalka ne
deluje, v kotlu pa gori. Naprave za prisilno hlajenje kotla so:
1. Varnostni hladilni izmenjevalec z termičnim ventilom STS 20– aktivira se pri 95 C
2. Dvodelni termični ventil na pretoku DBV 1-02– aktivira se pri 95 C
3. Protipovratni ventil v sklopu Ladomata na povratnem cevovodu

Shemsa
Shema vezave hranilnika toplote

Hranilnik toplote

Bojler
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Shema vezave hranilnika toplote
z vgrajenim bojerjem in
solarnim registrom
Opcija:
INOX
bojler
San.topla
voda 60°C

Opcija:
Solarni prenosnik

Sklop mešalnega termoventila z črpalko na povratku vzdržuje minimalno temperaturo povratne vode 60 C
V primeru izpada elektrike se prisini pretok med kotlom in hranilnikom ustavi: pri povišani temperaturni razliki
med kotlom in hranilnikom toplote se samodejno izpostavi gravitacijski pretok preko horizontalne
protipovratne lopute, ki je vgrajena v sklopu Ladomata

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. Pri gorenju je potrebno nastaviti dotok zgorevalnega zraka z verižico
regulatorja vleka tako da je temperatura dimnih plinov 140 – 190 C
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.
Dimnik inform.: premer fi 200 mm, višina min.7 m
Potrebni vlek za doseganje imenske moči kotla so:
16 kW – 0,13 mbar
21 kW – 0,16 mbar
25 kW – 0,18 mba
28 kW – 0,21 mbar
34 kW – 0,25 mbar
38 kW – 0,32 mbar
41 kW – 0,32 mbar
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V kolikor zgoraj navedene vrednosti vleka dimnika niso
dosežene, je potrebno kotel je opremljen z dimnim
ventilatorjem, ki zagotavlja ustrezni zgorevalni podtlak
v kurišču in s tem tudi doseganje ustrezne toplotne moči.
Ventilatorska komora je vrtljive izvedbe in omogoča
prilagoditev priključka na dimnik.
V sklopu ventilatorja se dobavlja tudi regulacijski panel
z vgrajeno regulacijo varnega delovanja ventilatorja.

3. Montaža kotla z opremo
Montažo kotla in dobavljene opreme na objektu mora opraviti od strokovno usposobljeni izvajalec. Izvede
se postavitev kotla na pripravljene temelje ter montaža hranilnika toplote.
Kotlovski blok se postavi na negorljiv podstavek visok najmanj 50 mm, oziroma toliko, da je omogočen
priključek na dimnik pod blagim kotom. Za kotlom in ob stani naj bo prostora za servisiranje; pred kotlom
mora biti dovolj prostora za nakladanje goriva in čiščenje pepele.

Priporoča se litoželeni podstavek
dobavljiv kot dodatna oprema
Velikost kotle - typ
Délka L

mm

16
620

21
730

25
730

30
840

34
950

38
950

41
950

Obseg serijske opreme:
 Litoželezni kotlovski blok
 2 x priključne prirobnice z montažno opremo in 2 x tesnilni čep
 Izpustno polnilna pipa
 Regulator vleka z opremo
 Termomanometer
 Čistilni pribor
 Poševno LTŽ dno nakladalne komore
 Keramika za sestavo zgorevalne komore
 Plašč kotla z termoizolacijo in montažno opremo
Obvezna dodatna oprema:
 Tlačni varnostni ventil
 Kotlovski zaporni ventili
 Oprema varovanje kotla proti pregretju ( glej poglavje 2.2)
 Ekspanzijska posoda
 Ustrezen hranilnik toplote z mešalnim ventilom za varovanje povratne temperature (60 C)
 LTŽ kotlovski podstavek – opcijsko
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Montaža opreme v kurišče – izvede se, ko je kotel fiksno postavljen na temelj

Pri izvedbi kotlov velikosti 7 in 8
členov je dodana pomožna
pločevina, ki služi kot podloga za
postavitev termobetonskih vložkov

1. V spodnjem zadnem
delu kurišča postavimo
vložek spodnji levi 1 in
desni 2 in nato vložek
zadnji zgornji 4.
2. Na ogroglo odprtino
spodnjih vložkov
vstavimo šobo 3 za
dovod sekundarnga
zraka.
3. Gorilno komoro
pokrijemo z zgornjim
prednjim vložkom 5.
4. V kurišče postavimo
litoželezno poševno
dno 6.

Opomba:
Pri izvedbi kotla U 22 Avtomat se vložki
3,5,4 nadomestijo z profilirano
ognjeodporno pločevino, ki je enostavno
položena na oba spodnja vložka 1 in 2

10

Montaža plašča

1 – Ročica zagonske dimne lopute
2 – Vijak M5x30
3 – Podložka 5,3
4 – Matica M4
5 – Konzola
6 – Podloška 10,5
7 – Matica M10

1 – Levi plašč
2 – Izolacja
3 – Desni plašč
4 – Vijak 4,8x13
5 – Zadnji del plašča
6 – Zadnja izolacija
7 – Vijak 4,8x13
8 – Termomanometer
9 – Gornji plašč
10 – Gornja izolacija
11 – Vložek
12 – Ročka bakelitna

1 – Vložek
2 – Ročka bakelitna
3 – Regulator vleka
4 – Termomanometer
5 – Tulka termometra
6 – Tulka manometra
7 – Gornja izolacija
8 – Gornji plašč

1 – Vijak M5x12
2 – Zadnji plašč
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4. Montaža toplovodnih instalacij
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,
standard SIST EN 303 - 5 in navodila proizvajalca.
Toplovodni priključek se izvede preko dobavljenih prirobnic z navojnim nastavkom 6/4 cole. Priporočamo
izvedbo priključkov iz jeklenih ali bakrenih cevi ter montažo hranilnika toplote.
Na najvišjem delu kotla ali na pretočnem cevovodu se mora pred zapornim ventilom montirati
varnostni ventil z nadtlakom odpiranja 3 bara. Na najnižjem delu kotla se mora montirati polnilno
praznilni ventil.
Temperaturne raztezke grelnega medija je potrebno izravnati z raztezno posodo. Velikost posode naj določi
strokovnjak glede na vsebino vode v kotlu, hranilniku in ogrevalnem sistemu ( cca 10% velikosti hranilnika
toplote). 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 s standardom SIST EN 303 - 5, ki velja za toplovodne kotle na trdna goriva, je potrebno pri
montaži kotel opremiti z regulacijskimi napravami, ki v vsakem primeru zagotavljajo varno zgorevanje in
preprečujejo dvig temperature vode v kotlu preko 110°C. Te naprave so:
1. Regulator temperature
Temperatura kotlovske vode se določa s pomočjo regulatorja vleka, ki spreminja dovod primarnega
zraka in s tem toplotno moč kotla; ko je dosežena zgornja mejna temperaturna vrednost se dovod
zraka zapre.
2. Termično varovanje je potrebno v slučaju zaustavitve obtočne črpalke (izpad električne
napetosti). Temperatura kotlovske vode se dvigne nad mejno vrednostjo; aktivirati se mora
prisilno hlajenje kotla, ki se izvede na več načinov:
-

Hlajenje z hladilcem z vgrajenim izmenjevalcem; kotel se hladi s pretokom vodovoda skozi register;
pretok odpre termični ventil STS 20; ogreta voda se odvaja v kanalizacijo

-

Hlajenje z dvojnim termičnim ventilom DBV 1-02, ki odpre dotok vodovoda v povratni kotlovski
cevovod in istočasno na odpre odvod kotlovske vode v kanalizacijo

-

Hlajenje z gravitacijskim pretokom med kotlom in hranilnikom toplote skozi horizontalno
protipovratno loputo, ki je vgrajena v pogonskem sklopu na povratku (LADOMAT ali ESSBE)

Zahteve glede uporabe in priporočene toplovodne sheme je opisano v poglavjih 2
Po končani montaži je izvajale dolžan:





Opraviti tlačni preizkus s hladno vodo tlaka 4 bare.
Izvesti zagon sistema, preizkusni pogon, opraviti nastavitve in meritve emisij dimnih plinov
Poučiti uporabnika o delovanju.
Potrditi garancijski list s pečatom in podpisom z navedbo datuma zagona.
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5. Elektro instalacije
Kotel Viadrus U 22 Economy deluje brez elektrike. Za vklope obtočne črpalke je potrebno vgraditi:
-

cevni delovni termostat, če je kotel vezan direktno na ogrevalni sistem
diferenčni delovni termostat, če je kotel vezan na hranilnik toplote

Gorenje v kotlu se izvaja z pomočjo vleka
dimnika. Potreben vlek dimnika za normalno
delovanje je podan v tabeli poglavja 2.
Kapaciteta zgorevanja se krmili s pomočjo
regulatorja vleka.

6. Delovanje
6.1 Spuščanje v pogon
Spuščanje v pogon in prvo kurjenje opravi izvajalec montaže kotla. Pri tem mora:








Opraviti tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom in prekontrolirati tesnost instalacij.
Nastaviti loputo za dovod primarnega zraka z veižico, ki jo krmili regulator vleka
Z vijakom nastaviti loputo sekundarnega zraka na zadnjem delu kotla spodaj
Nastaviti vgrajene termostate.
Kontrolirati in nastaviti tesnenje vrat na kotlu.
Poučiti uporabnika o varnem delovanju s kotlovsko napravo.
Kontrolirati in nastaviti delovanje ogrevalnega sistema.

Zagon hladnega kotla
V kurišče spodaj na keramični vložek
naložiti treske in drobna drva ter
gorivo ročno zakuriti.

B

By-pass
odprt

Zagonska loputa by-passa mora biti v
položaju B – potisnjena do plašča

Ko začetno gorivo dobro zagori,
naložiti drva na poševno rešetko;
dolžina drv naj bo do 33 cm,
nakladajo pa se horizontalno tako, da
se samodejno pomikajo navzdol proti
keramični zgorevalni šobi

A
By-pass
zaprt

Zagonska loputa by-passa mora biti v
položaju A – izvlečena nazven
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6.2 Obratovanje
Pri obratovanju kotla je potrebno paziti, da se temperatura vode ne poviša preko 90°C. Delovna temperatura
se naj giblje med 70 in 90°C. Delovni tlak vode naj bo med 1 in 3 bara.
Ustrezna toplotna moč kotla se doseže z nastavitvijo pretoka primarnega zraka. Dovod zraka določa
regulator vleka – verižica za loputo zraka se nastavi tako, da bo pri nazivni moči temperatura dimnih plinov
od 140 do 190 C. Za doseganje ustrezna toplotne moči kotla je potreben zadosten vlek dimnika – vrednosti
so podane v tabeli poglavja 2 (Informativne vrednosti: dimnik fi 200 mm, višina min. 7 m)

Zgorevanje
Kvaliteta zgorevanja se regulira z loputo za sekundarni zrak Priporočamo, da j loputa odprta za 3 do 5 mm;
nastavitev se opravi s pomočjo analizatorja dimnih plinov. Vrednost emisije CO naj bo nižja od 700 mg/m3

Kontrola tlaka na vodnem delu
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.

Litoželezni kotel je dovoljeno polniti s svežo vodo le v hladnem stanju.
Obvezen postopek polnjenja:






Kotel naj se 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 pritiska, ki naj bo za 0,2 bara višji kot je pritisk zraka v zaprti raztezni posodi.

Ukrepi pri nenadnem povišanju temperature v kotlu
Če pride pri kurjenju s trdimi gorivi do povečanja temperature v kotlu preko 100°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 v takšnem primeru je potrebno:
1. Preprečiti dovod zgorevalnega zraka v kotel: nastaviti regulator vleka na najnižjo temperaturo, zapreti
loputo dovoda zraka, zapreti in zatesniti vrata na kotlu.
2. Povečati obtok vode skozi kotel: odpreti ventile, radiatorje, pipe za sanitarno toplo vodo
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7. Opis napak in ukrepi za odpravo
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
Tvorba 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.

8. Ocena tveganja in ukrepi za odpravo nevarnosti
Pri delovanju toplovodnega kotla na trda goriva lahko nastopijo sledeča tveganja in nevarnosti_
-

Povečanje najvišje delovne temperature
Nevarnost požara
Nevarnost zastrupitve z dimnimi plini – ogljikov monoksid
Nevarnost opeklin

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:
3. Preprečiti dovod zgorevalnega zraka v kotel: odviti regulator vleka na najnižjo temperaturo, zapreti
loputo dovoda zraka, zapreti in zatesniti vrata na kotlu.
15

4. Zapreti loputo dimnih plinov - levo ročko zgoraj potegniti k sebi.
5. Povečati obtok vode skozi kotel: odpreti ventile, radiatorje, pipe za sanitarno toplo vodo,…

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
zaprite polnilna vrata in vrata pepelnika
a) zaprite regulatorje izgorevalnega zraka
b) pogasite požar z uporabo ogljikodioksidnih gasilnih sredstev ( CO2 prah )
c) 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. Vzdrževanje
Litoželezni kotel z ročnim kurjenjem ne potrebuje vzdrževanja s strani strokovne servisne službe.
Potrebna je le redno čiščenje z običajnim čistilnim orodjem in redni pregledi dimnikarske službe.
Dnevno se mora kontrolirati prisotnost vode v kotlu ter nastavitve regulacijskih naprav. Regulator vleka
mora v zaprtem stanju imeti odprtino reže vsaj 2 mm, da se omogoči prezračevanje kurišča.
Najmanj enkrat tedensko se mora iz kotla intenzivno očistiti in odstraniti pepel
Enkrat mesečno je potrebna kontrola in intenzivno čiščenje kurišča in dimovodnega sistema. Stene
kotla in odprtine prehoda dimnih plinov v dimnik morajo biti očiščene, da ni oviran pretok plinov.
Dimnik in dimovodne naprave morajo biti v skladu z predpisi redno pregledane in vzdrževane s stani
lokalne dimnikarske službe.

10. Tehnični in podatkovni listi
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11. Izjava o skladnosti in potrditev za ecodesing

ES - IZJAVA O SKLADNOSTI
ES – DECLARATION OF CONFORMITY
Proizvajalec:

VIADRUS a.s., Bezručavo 300, 73581 Bohumin CZ

s polno odgovornostjo izjavljamo da:
Izdelek: Toplovodni kotel z ročnim dovajanjem trdega goriva
Trgovski naziv
Ustreza:

Kotel Viadrus U 22 Economy…16,21,25,30,34.38,41
Standardu EN 303-5:2012, ki je harmoniziran z dir.2006/42/ES
Direktiva 97/23/ES

Testiranje je izvajal priglašeni organ:
Strojirensky zkušebni ustav s.p., Hudcova 424/56 b, 62100 Brno, ki je izdal:
Certifikat : Č.-30.14311/TZ z dne 29.7.2019
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 direktor podjetja

Bohumin 19.9.2019
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12.Opis servisnih 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 in da:
 Da izvede montažo in zagon kotla strokovno uposobljeni serviser , kar se dokaže z vpisom v
spodnjo tabelo.
 Vsa servisno opravila na kotlu se morajo vpisati v spodnjo tabelo 


Datum

Opis del

Serviser

Podpis

Montaža in zagon
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