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1. Montažo, prvi zagon in inštrukcije uporabniku mora opraviti podjetje ki je usposobljeno za

montažo kotlov Atmos, to podjetje tudi izpolni poročilo o montaži in zagonu kotla

2. Pri kurjenju na lesne pelete uporabljate samo kvalitetne pelete premera 6 - 8 mm, narejene iz

mehkega lesa brez lubja in ostalih primesi (bele pelete)..

3. Med postopkom uplinjanja lesnih polen v kotlu nastaja lesni katran in kondenzati (kisline).  Zato

mora biti za kotlom nameščen Laddomat 22 ali termoregulacijski ventil, da se ohrani

minimalna temperatura povratne vode, ki se vrne v kotel na 65 °C..

Delovna temperatura vode v kotlu mora biti v območju 80 - 90 ° C.

4. Ko kotel deluje v načinu izgorevanja lesnih polen, ne sme trajno delovati z močjo, manjšo od 50%

5. Vsaka obtočna črpalka v sistemu mora biti regulirana s posameznim termostatom, da se ohrani

določena minimalna temperatura vode, ki se vrača v kotel.

6. Kotel deluje okolju prijazno, če kurimo lesna polena pri nazivni moči.

7. Zato priporočamo vgradnjo kotla v kombinaciji z ustreznimi hranilniki toplote in Laddomatom 22, ki

zagotavlja zmanjšanje porabe goriva za 20 - 30% pri kurjenju na lesna polena, daljšo življenjsko dobo kotla,

dimnika ter uporabniku prijaznejše delovanje.

8. Če kotel ne morete opremiti z ustreznimi hranilniki toplote, priporočamo, da ga namestite vsaj z

enim hranilnikom toplote; katerega prostornina mora biti 500 - 1000 l. S tem se poveča

življenjska doba gorilnika na pelete.

9. Pri obratovanju kotla v načinu nižjega izhoda (poletno obratovanje ali segrevanje vroče pitne

vode) je ob vsakem ponovnem kurjenju lesnih polen narediti vžig goriva.

10. Uporabljajte samo suhi les z 12 - 20% vsebnostjo vlage - večja vsebnost vlage zmanjšuje

učinkovitost kotla in povečuje porabo.

OPOZORILO - če je kotel nameščen s Laddomat 22 ali s termostatskim ventilom TV 

60 ° C (65/70/72/77 ° C) in z hranilniki toplote (glejte priloženo shemo), je garancijski 

rok za telo kotla podaljšan s 24 na 36 mesecev. Garancijski rok za druge dele ostane 

nespremenjen. V neskladju s temi navodili se lahko življenjska doba telesa kotla in 

keramičnih vložkov kurišča znatno zmanjšata. Telo kotla lahko korodira v manj kot 

2 letih. 

OPOZORILO - pri montaži, namestitvi in rokovanju z napravo je potrebno 

upoštevati standarde, ki veljajo na območjih kjer se kurilna naprava uporablja. 

Z ŽELJO, DA BI BILI ZADOVOLJNI Z IZDELKOM, VAM 

PRIPOROČAMO, 

DA V CELOTI UPOŠTEVATE SPODAJ NAVEDENE ZAHTEVE, KI 

VPLIVAJO NA VARNOST IN ŽIVLJENJSKO DOBO 

DVOKURIŠČNEGA KOTLA Z UPLINJEVALNO KOMORO 

O
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VARNOSTNO OPOZORILO- obvezno opravite meritve izpustov dimnih plinov po 
končani vgradnji kotla in izpolnite Poročilo o montaži kotla ki je sestavni del navodil.



1. Predvidena uporaba kotla

Okolju prijazni kotli ATMOS DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP so namenjeni ogrevanju 

objektov z uporabo peletov in lesa. Kotli so primerni za stavbe s toplotnimi izgubami med 5 in 35 

kW. 

Za ogrevanje se lahko uporabijo kakovostni peleti premera 6 - 8 mm in suha drva dolžine 330 - 

530 mm (odvisno od tipa kotla). Kotel ni namenjen za sežiganje žagovine ali majhnih lesnih 

odpadkov. Te je mogoče sežgati le v majhnih količinah, skupaj z lesom. MAX.10%. Zaradi velikega 

nakladalnega prostora za gorivo se uporabniku prihrani čas tako pri pripravi kurjave (veliki kosi 

lesa), kakor tudi pri uporabi kotla (večinoma zadostuje eno poljnjenje goriva). 

2. Tehnični opis

Kotli so zasnovani za elektronsko nadzorovano sežiganje peletov v gorilniku na pelete in za 

sežiganje lesa, ki temeljijo na načelu uplinjanja lesa z uporabo dimnega ventilatorja, ki odvaja 

odpadni plin iz kotla. 

Kotlovsko telo je izdelano kot varjena konstrukcija iz pločevine debeline 3 - 8 mm. Zgornji del 

kotla, ki je sestavljen iz dveh komor ena nad drugo in je namenjen za sežiganje lesa, ki je sestavljen 

iz zgornje komore za nakladanje goriva, ki je v spodnjem delu opremljen s toplotno odpornim 

šamotom z vzdolžno odprtino, ki omogoča pretok plamena v spodnjo komoro za izgorevanje. 

Spodnja komora je opremljena s posebno oblikovanimi šamotnimi kosi, ki omogočajo idealno 

izgorevanje vseh vnetljivih materialov. Pod komoro za izgorevanje je ločena zgorevalna komora, 

obložena s keramiko, v katero je spredaj vstavljen peletni gorilnik ATMOS A25 z modifikacijo za 

SP modele. Ta komora služi tudi kot območje pepela, ko je kotel v načinu gorenja peletov. V 

zadnjem delu telesa kotla je vertikalni kanal za odvod dimnih plinov, ki je v zgornjem delu 

opremljen z odvodno cevjo za povezavo s dimnikom. Dimni plini iz srednjih (drva) in spodnjih 

(peleti) kurišč vodijo v odvodni kanal. Odprtina za nastavljanje kakovosti zgorevanja gorilnika z 

analizatorjem dimnih plinov je nameščena v spodnjem delu kanala za dimne pline. 

Sprednja stran kotla je opremljena s tremi vrati. Vrata zgornje komore za polnjenje drv so 

opremljena s končnim stikalom, ki pri odprtih vratih izklopi peletni gorilnik. Ta varnostna funkcija 

preprečuje istočasno uporabo obeh sistemov. Za ponovno vžig gorilnika na pelete morate pritisniti 

tipko za končno stikalo na levi ali desni strani vrat. V sprednjem delu zgornjega pokrova se nahaja 

ročica zagonske dimne ročice. Telo kotla je toplotno izolirano z mineralno volno, ki se nahaja pod 

pločevinastimi pokrovi zunanjega ohišja kotla. V zgornjem delu kotla je nameščena nadzorna 

plošča za elektromehansko regulacijo. V zadnjem delu kotla je primarni in sekundarni dovodni 

kanal za izgorevalni zrak, ki je opremljen z regulacijsko loputo. Regulacijska loputa je namenjena 

za regulacijo izhodne moči kotla pri kurjenju na drva. 

Optimalno delovanje dvokuriščnega kotla z dvojnim gorivom mora biti podprto z ustrezno 

izbranimi nastavitvami vseh sestavnih delov kotla (regulacija, zračne lopute…) 

V gorilniku Atmos A25 z modifikacijo za modele SP je integrirana posebena loputa s servo 
pogonom, ki preprečuje vsesavanje zraka skozi peletni gorilnik kadar kurimo na lesna polena. 

Krmiljenje te lopute je popolnoma avtomatska. 

Prav tako pa je kotel opremljen tudi z loputo na dovodu zraka za kurjenje na lesna polena, ki pa 

se zapre kadar se kuri na lesne pelete. 
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Kontrolni panel kotla 

Za kotle DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP 

1. Termometer 6. Preklopno stikalo (drva I / peleti II)

2. Glavno stikalo 7. Varovalka (6,3A) 5x20/T6,3A/1500 -
type H3. Dimni termostat 8. Termostat obtočne črpalke

4. Kotlovni termostat 9. Prostor za vgradnjo dodatne

5. Varnostni termostat regulacije sistema (92x138 mm)

Opis: 

1. Termometer – prikazuje temperaturo ogrevalne vode v kotlu

2. Glavno stikalo – omogoča popolni izklop električnega napajanja kotla

3. Dimni termostat – se uporablja za izklop ventilatorja, ko polena pogorijo

(za model AC07X s 6-polnim konektorjem se uporablja tudi kot krmilnik obtočne črpake sistema) 

PREVIDNO - pri zagonu (vžigu lesnih polen) nastavite dini termostat na (° 0 ° C - 

zagon). Po vžigu goriva pa nastavite dimni termostat na „delovanje“. Če temperatura 

dimnih plinov pade pod nastavljeno vrednost, termostat izklopi dimni ventilator. Če želite, 

da ventilator začne delovati, nastavite nižjo temperaturo na dimnem termostatu (nastavite 

na „0 ° C“ - zagon). Potrebno je ugotoviti optimalni delovni položaj. 

4. Kotlovni termostat – krmili delovanje kotla (dimnega ventilatorja) glede na temperaturo vode,

ki izstopa iz kotla.

5. Varnostni termostat – služi kot zaščita kotla pred pregrevanjem v primeru okvare kotlovnega

termostata ali kot znak da se je presegla maksimalna temperatura kotla. Če pride do aktiviranja

varnostnega termostata ga je potrebno ročno resetirati.

6. Preklopno stikalo – se uporablja za nastavitev načina delovanja kotla. V položaju I je kotel

nastavljen za ogrevanje kotla z lesnimi poleni s pomočjo dimnega ventilatorja, ki ga nadzorujejo

dimni in regulacijski termostati. V položaju II je kotel nastavljen za delovanje z gorilnikom na

pelete, ki ga krmili izključno kotlovni termostat; odvisno od temperature vode, ki izstopa iz

kotla. V tem primeru sta dimni termostat in dimni ventilator izklopljena. Varnostni termostat in

varovalka pa varujeta kotel v obeh primerih.

7. Varovalka (6,3A) - 5x20/T6,3A/1500 - type H – zaščita elektronike gorilnika

8. Termostat obtočne črpalke – se uporablja za vklop in izklop obtočne črpalke kotla

9. Prostor za regulacijo Sistem ogrevanja se lahko nadgradi z raznimi regulacijami, ki se prilegajo

odprtini 92x138 mm. lektrično napajanje regulacije je že v kotlu predpripravljeno.

1 

0 

I 
0 

II 

SPALINOVÝ / W ASTE GAS  

ČzERPADLO / PUMP KOTLOVÝ / OPERATING 

7  6 8 9 
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3. Tehnični podatki

Model kotla ATMOS DC18SP DC25SP DC30SPX DC32SP 

Izhodna moč kotla – peleti 

– drva
kW 

4,5 - 15 

20 

6 - 20 

27 

6 - 20 

30 

6 - 20 

35 

Ogrevalna površina m2 2,5 3,3 3,3 3,8 

Volumen za gorivo dm3 66 100 100 140 

Nakladalna odprtina mm 450x260 450x260 450x260 450x260 

Potreben vlek dimnika Pa 20 23 23 24 

Maksimalni delovni tlak kPa 250 250 250 250 

Teža kotla kg 435 531 537 596 

Premer dimne cevi mm 150/152 150/152 150/152 150/152 

Višina kotla mm 1695 1695 1695 1772 

Širina kotla mm 643 643 643 678 

Globina kotla mm 757 957 957 957 

Razred električne zaščite IP 20 

Električna moč – pri vžigu 

  - med delovanjem 
W 

1120 

120 

1120 

120 

1120 

120 

1120 

120 

Izkoristek kotla – peleti 

– drva
% 

91,8 

90,2 

91,2 

89,9 

91,2 

89,9 

91,2 

88,6 

Razred kotla 5 5 5 5 

Energetski razred A+ A+ A+ A+ 

°C 169/135 139/112 139/112 139/112 
Temperatura dimnih plinov pri: 
- nominalni/minimalni moči peleti 
- nominalni moči drva 208 176 176 230 

kg/s 0,008/0,006 0,010/0,075 0,010/0,075 0,010/0,075 
Pretok dimnih plinov pri: 
-nominalni /minimalni moči peleti
- nominalni moči drva 0,010 0,015 0,017 0,018 

Predpisano gorivo (prednostno) 
kakovostni lesni peleti premera 6 - 8 cm 

in kalorične moči 15-18 MJ.kg-1 

Predpisano gorivo 
suha lesna polena kalorične moči 15 - 17 MJ.kg-1, 

12 - 20% vsebnost vlage in premer 80 - 150 mm 

Povprečna poraba goriva 

– drva
kg.h-1 3,8 6 7 7,2 

Maksimalna dolžina polen mm 330 530 530 530 

Čas gorenja pri nominalni moči 
– drva

ur. 2 3 2 2 

Vodni volumen l 78 109 109 160 

Hidravljični upor kotla mbar 0,22 0,23 0,23 0,23 

Minimalni volumen 

hranilnika toplote 
l 500 500 500 500 

Priključna napetost V/Hz 230/50 

Priporočena minimalna temperatura  povratne vode v kotel je 65°C. 

Priporočena delovna temperatura kotla je  80 - 90 °C. 
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Opisi tehničnih skic kotlov: 
1. Ohišje kotla

2. Nakladalna vrata

3. Čistilna vrata

4. Dimni ventilator

5. Keramična gorilna šoba

6. Kontrolni panel

7. Varnostni termostat

(Pozor – pri aktiviranju ga je potrebno ročno

deaktivirati)

8. Regulacijske vratice vstopnega zraka

9. Keramika v izgorevalni komori za pelete

(razen DC18SP)

10. Polkrožna keramika v izgorevalni komori za

pelete

11. Tesnilo - 12x12

12. Vrata z peletnim gorilnikom

13. Zagonska dimna loputa

14. Zadnja keramika v izgorevalni komori za

pelete

15. Čistilna vratica

16. Zaščita v zgornji komori

17. Ročica zagonske dimne lopute

18. Termometer

19. Zaščita v zgornji komori

20. Glavno stikalo

21. Dimni tubolator (samo pri DC30SPX)

22. Regulator vleka - Honeywell FR 124

23. Varnostni hladilec

24. Kotlovni termostat

25. Izolacija vrat  - Sibral

26. Tesnilna vrvica –  18 x 18

27. Polkrožni šamot (izolacija vrat)

28. Peletni gorilnik ATMOS A25

29. Regulacija primarnega zraka

30. Regulacija sekundarnega zraka

31. Polkrožna keramika v izgorevalni komori na

drva

32. Zadnja keramika v izgorevalni komori na

drva

33. Termostat obtočne črpalke

34. Varovalka (6,3A) 5x20/T6,3A/1500 - type H

35. Dimni termostat

36. Preklopno stikalo I-0-II

37. Končno stikalo z gumbom

38. Kondenzator dimnega ventilatorja - 1μF

39. Tesnilo sibral med kotlom in gorilnikom

40. Merilno mesto za dimne pline

41. BELIMO motorna loputa

K – dimniški priključek 

L – vroči vod  

M  - povratni vod 

N - priključek za polnilno pipo 

P - priključek za montažo tipala termo ventila 

(TS 131, STS 20) 

Tehnični podatki 

Dimenzije DC18SP DC25SP / DC30SPX DC32SP 

A 1695 1695 1772 

B 757 957 957 

C 643 643 678 

D 1375 1375 1448 

E 150/152 150/152 150/152 

F 65 65 70 

G 207 207 184 

H 1436 1436 1507 

CH 212 212 256 

I 212 212 256 

J 6/4” 6/4” 6/4” 
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Tehnične skice kotlov 

DC18SP DC25SP, DC30SPX, DC32SP 

Dimni ventilator 

OPOZORILO– Dimni ventilator je pakiran ločeno. Potrebno ga je namestiti, pravilno 

pritrditi in preizkusiti njegovo delovanje. 

1 - Motor 

2 - Pritrdilna plošča 

3 - Veternica (inox) 

4 - Matica z levim navojem !!! 

5 - Krilata matica 

6 - Vijak 

7 - Veliko tesnilo (filc + klingerit) 

8 - Malo tesnilo motorja 

E
N
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4. Vrste in oblike keramik v izgorevalni komori

a) Izgorevalna komora za drva pri kotlih DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP

31. Polkrožni keramični oblogi (leva + desna) /31/ morata biti

sestavljeni tako, da je sprednji del keramike 3 cm odaljen od 

prednjega roba ohišja kotla. 

32. Zadnja keramika izgorevalne komore

POZOR - pazite da je zadnji šamot pravilno obrnjen 

b) Izgorevalna komora za pelete pri kotlih DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP

10. Polkrožni keramični oblogi (leva + desna) /9/ morata biti

sestavljeni tako, da je sprednji del keramike 3 cm odaljen od 

prednjega roba ohišja kotla. 

14. Zadnja keramika izgorevalne komore.

DC18SP – ne vsebuje podaljška /9/ 

POZOR – pazite da je zadnji šamot pravilno obrnjen 

5. Pribor kotla

Čistilna ščetka z držalom 1 pc 

Grebljica 1 pc 

Polnilna pipa 1 pc 

Navodila za uporabo in montažo 1 pc 

Regulator vleka - Honeywell FR 124 1 pc 

Pepelnik 1 pc 
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6. Gorivo

Predpisano gorivo so visoko kakovostni lesni peleti (beli) premera 6 - 8 cm in dolžine 10 - 25 

mm s kalorično močjo 16 - 19 MJ.kg-1. Dobri kakovostni peleti so takšni, da se ne razpadejo v 

žaganje in so narejeni iz mehkega lesa brez lubja. Lesna polena za kurjenje na drva pa morajo biti iz 

suhega lesa premera 80 - 150 mm, minimalne starosti 2 leti in vsebnosti vlage med 12 - 20%. 

Dolžina razcepljenega lesa je 330 mm za tip DC18SP in 530 mm za tip DC25SP, DC30SPX in 

DC32SP s kalorično močjo 15 - 17 MJ.kg-1. 

Visokokakovostni leseni peleti - beli brez črnih 

pik (lubje) 

Osnovni podatki o gorenju lesa 

Leseni peleti slabe kakovosti - temno z lubjem (s 

črnimi pikami) 

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 grelno kapaciteto, ki z večjo vsebnostjo vlage dramatično pada. 

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 

Največja moč kotlov z gorivom kot je 
prikazano na grafu (vlaga 32%) 

kW 

DC18SP - 

DC25SP - 

DC30SPX - 

DC32SP      - 

. 

Kotli niso primerne za kurjenje 

lesa z vsebnostjo vlage nižjo od 

12 %. 

E
N
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 Energetska moč različnih vrst lesa 

Vrsta lesa Energetska moč za 1 kg 

kcal kJoule kWh 

smreka 3900 16250 4,5 

bor 3800 15800 4,4 

breza 3750 15500 4,3 

hrast 3600 15100 4,2 

bukev 3450 14400 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. 

7. Podstavek kotla

Model kotla (mm) A B 

DC18SP 600 600 

DC25SP, DC30SPX 600 800 

DC32SP 700 800 

Priporočamo, da pod kotlom betonska ali kovinska 

podlaga. 

8. Namestitev kotla v kotlovnici in prezračevanje

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.  

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. Upoštevati je potrebno tudi 

tehnične lastnosti že vgrajenih 

prezračevalnih sistemov v kotlovnici. 

1 - Dimnik 

2 – Dimovodna cev 

3 - Kotel 

4 – Peletni gorilnik 

5 – Peletni polž  

6 – Peletni silos
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9. Dimnik

Priključitev kotla na dimnik je potrebno vedno opraviti z dovoljenjem ustrezne dimnikarske 

službe. Dimnik mora biti dimenzioniran tako, dav vseh pogojih zagotavlja dovolj velik pretok 

dimnih plinov iz kurilne naprave v ozračje, kar zagotavlja dobro delovanje kotla in njegovo dolgo 

življensko dobo. Vlek dimnika je neposredno povezan z njegovim presekom, dolžino in obliko. Na 

uprabljen dimnik ni dovoljeno priključiti več kurilnih naprav. Premer dimnika ne sme biti 

manjši kot je dimniški priključek na kotlu (min. 150 mm). 

Dimenzije dimnika morajo biti ustrezne glede na pretok dimnih plinov posamezne kurilne naprave 

(glej tehnične podatke). Dimnik tudi ne sme biti previsok, ker bi učinkovitost kotla padla, v takšnem 

dimniku  pa  bi  se  dimni  plini  preveč  ohladili  (kondenzacija  dimnika).  V  primer 

prekomernega vleka dimnika pa je potrebno v dimovodno cev me kotlom in dimnikom vgraditi 

dimniški omejevalec vleka 

Informativne potrebne dimenzije dmnika: 

20 x 20 cm višina 7 m 

Ø 20 cm višina 8 m 

15 x 15 cm višina 11 m 

Ø 16 cm višina 12 m 

Točne dimenzije dimnika se določijo na osnovi potrebnega vleka dimnika in pretoka dimnih plinov 

posameznega kotla (glej tehnične podatke). 

10. Dimovodna povezava

 Cev za povezavo z dimnikom mora biti čim krajša, vodoravna ali nekoliko dvignjena navzgor 

ter nepropustna. Povezavo z dimnikom se mora opraviti s stabilnimi in trdnimi cevmi, v skladu z 

veljavnimi standardi in zakonskimi odločbami. Biti morajo nepropustno pritrjene na dimnik. 

Notranji premer povezovalne cevi mora ustrezati premeru dimniškegapriključkakotla. 

OPOZORILO: v zvezi z izvedbo povezave z dimnikom 

in vnetljivimi materiali ravnajte v skladu z zahtevami 

standarda UNI 10683. Dimniška cev mora biti ločena od 

vnetljivih materailov ali goriv z ustrezno izolacijo ali 

vmesnimzračnimprostorom. 

Minimalna varnostna razdalja je 25cm. 

1 – Termometer dimnih plinov 

2 – Čistilna vratica 

3 – Dimniški omejevalec vleka 

 INFO - V primeru prevelikega vleka dimnika se vgradi dimniški omejevalec vleka
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11. Preprečitve požarov pri namestitvi kurilnih naprav EN 13501-1

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 

OPOZORILO: NE GASITE POŽARA V DIMNIKU Z VODO! 

Vnetljivi razredi gradbenih 

materialov in izdelkov 

A – negorljiv 
granit, peščenjak, beton, opeka, keramične ploščice, malte, 

protipožarne obloge itd.) 

B – ni vnetljivo 
Akumin, Izomin, Heraklit, Lignos, bazaltne plošče, plošče iz 

steklenih vlaken, Novodur 

C1 – nizka stopnja 

vnetljivosti 

les listavcev, plošče Hobrex, vezane plošče, Sirkolit, Werzalit, 

utrjeni papir (Formica), Ecrona) 

C2 – srednja stopnja 

vnetljivosti 

les iglavcev, iverne plošče in plutovinaste plošče, gumijaste talne 

obloge (industrijski, super) 

C3 – visoka stopnja 

vnetljivosti 

vlaknene plošče (Hobra, Sololak, Sololit), celulozni materiali, 

poliuretan, polistiren, polietilen, penasti PVC 

 V okoliščinah, ko obstaja nevarnost začasnega dostopa do vnetljivih plinov ali hlapov, 

je treba kurilno napravo zaustaviti in prenehati kurjenje. Na kotle ali v bližino se ne 

smejo postavljati predmeti iz vnetljivih snovi za razdaljo, manjšo od predpisane varne 

razdalje (glej EN 13501-1) 

S L O
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12. Priključitev kotla na električno omrežje

Kotel je opremljen z napajalnim kablom za električno napajanje, ki ga 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 

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. 

OPOMBA – Tovarniška nastavitev dimnega ventilatorja je da ta ne deluje kadar 

deluje peletni gorilnik (parameter S6 = 11). V primeru premajhnega vleka dimnika pa se 

ta parameter lahko tudi spremeni, to pomeni da dimni ventilator dela tudi pri delovanju 

peletnega gorilnika (parameter S6 = 4). 

V položaju 0 na preklopnem stikalu pa dimni ventilator deluje, ko je temperatura dimnih 

plinov višja od nastavljene dimnem termostatu. 

SLO
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Elektro konektorji na zadnji strani kotla: 

Konektorji na desni strani Konektorji na levi strani 

1 – konektor za napajanje - črna (L - rjava, N - modra, PE - zelena/rumena) 

2 – konektor za priklop obtočne črpalke - bela (L - rjava, N - modra, PE - zelena/rumena) 

3 – povezava na motorno loputo BELIMO  

4 – dodatni dvopolni konektor (R3 in R4) – namenjen krmiljenju motorne lopute iz peletnega gorilnika 

5 – konektor za priklop peletnega gorilnika ATMOS model AC07X - (L1, L2, R, R2, N, PE) 

6 - TK senzor (temperatura kotlovske vode) in TSV senzor (temperatura dimnih plinov) za 

povezavo v peletni gorilnik ATMOS A25 

7 – konektor za dimni ventilator 

8 – mesto kapilare dimnega termostata in TSV senzorja (temperatura dimnih plinov) 

A1/2 – mesto za tipala 

B – varnostni termostat črpalke TČ 95 °C 

Mesto kondenzatorja dimnega ventilatorja - 1μF 

A2 - 
- B 

- A1 

- 7 

- 8 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

E
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Krmiljenje kotla (gorilnika) s pomočjo tipal TV in TS v hranilniku toplote 

Paleta dodatkov za te kotle vključuje tudi dva senzorja KTF 20 s kablom dolžine 5 m, ki pa nista 

priključena. Če hočete uporabiti to funkcijo krmiljenja gorilnika ta dva senzorja enostavno 

priklopite na  6-polni konektor (modro-črna barva), ki se že nahaja v zadnjem dela kotla in kjer so 

že priključeni senzorji TK in TSV. 

TV – temperatura v zgornjem delu hranilnika toplote – ta temperatura sproži vžig peletnega 

gorilnika (parameter S16 = 60 °C / tovarniška nastavitev) 

TS – temperatura v spodnjem delu hranilnika – ta temperatura sproži zaustavitev peletnega 

gorilnika (parameter S17 = 75 °C / tovarniška nastavitev) 

Navodila za povezavo 

1 - dodatni dvopolni konektor (R3 in R4) 

2 - konektor za priklop peletnega gorilnika ATMOS (L1, L2, R, R2, N, PE) 

3 – konektor za priklop temperaturnih tipal (TS, TV, TK, TSV) 

2 – konektor za priklop gorilnika 

(L1, L2, R, R2, N, PE) 

R2 - rdeča 

R -   siva 

L1 - črna 

PE - zelena-rumena 

N -   modra 

L2 - rjava 

3 – konektor za tipala 

TSV - prvi vodnik - tipalo dimne temperature   

TK – prvi vodnik – tipalo kotlovske temperature 

TV – prvi vodnik – tipalo hranilnik zgoraj     

TS – prvi vodnik – tipalo hranilnik spodaj     

GND – drugi vodnik za tipala TSV in TK      

GND – drugi vodnik za tipala TV in TS 

2 

R2  R  L1 PE  N  L2 

3 

TSV TK TV TS GND GND 

1 2 3 
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ZASUVKA  ČIDLA 

STECKDOSE  SENSOREN 

SOCKET  SENSORS 

TSV 

TK 

TV 

TS 
GND 

GND 

TSV 

TK 

TEPLOTA SPALIN KOTLE 

ABGASTEMPERATURE 

WASTEGASSTEMPERATURE 

TEPLOTA KOTLE 

KESSELTEMPERATUR 

BOILERTEMPERATURE 

 TEPLOTA NÁDRŽE 

TV OBEREPUFFERTEMPERATURE 
UPPERBUFFERTEMPERATURE 

FOTOCELA 

FOTOZELLE 

FOTOCELL 

 TEPLOTA NÁDRŽE 

UNTEREPUFFERTEMPERATURE 

BOTTOMBUFFERTEMPERATURE 

12 11 10 9  8 7  6  5 4  3  2  1 

FAN1 

FAN2 

230V / 50Hz R R2 T 
1 2 S1  S3

S2 
SERVOPOHON KLAPKY S KONTAKTEM 

SERVOMOTOR KLAPPE MIT KONTAKT 

SERVOMOTOR AIRVALVE WITH CONTACT 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 M 
VENTILÁTOR SE SNÍMÁNÍM OTÁČEK 

VENTILATOR MIT DEM DREHCAL SENSOR 

VENTILATOR WITH RPM SENSING 

N 
N 

(15) 
LA 

R3(AD04-LA) POMOCNÉ VÝSTUPY VENTILÁTORU 

HILFS OUTPUTS FAN 
PT(13) 

LB R4(AD04-LB) AUXILIARY OUTPUTS FAN 

2 °C 

KONCOVÝ SPÍNAČ 

ENDLAGENSCHALTER 

END LIMIT SWITCH 

BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT 

SICHERHEITSTERMOSTAT 

SAFETY THERMOSTAT 

ZAPALOVACÍ SPIRÁLY 

GLÜHSPIRALEN 

IGNITION ELEMENTS 

14_02_01_A25-GSP_6P 

BL BLACK SCHWARZ ČERNÁ 

BR BROWN BRAUN HNĚDÁ 

B BLUE BLA MODRÁ 

GR GREY GRAUE ŠEDÁ 

GY GREEN/YELLOW GRÜN/GELB ZELENO/ŽLUTÁ 

P PURPLE PURPLE FIALOVÁ 

R RED ROT ČERVENÁ 

ZASUVKA  NAPÁJENÍ 

STECKDOSE  SPANNUNG 

SOCKET  INLET 

ZÁSUVKA DOPRAVNÍKU 

STECKDOSE SCHNECKE 

SOCKET FEEDER 

13. Načrt elektro ožičenja  ATMOS A25 - 6-polni konektor

- model AC07X - (R, R2, R3, R4, senzorji TV, TS, TK, TSV) 
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www.atmos.cz 

14. Načrt ožičenja za kotle  DC18SP, DC25SP, DC30SPX,

DC32SP z dimnim ventilatorjem UCJ 4C52, AC07X model 

z 6 polnim konektorjem in modulom AD03 za krmiljenje 

dimnega ventilatorja in obtočne črpalke - verzija A 
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15. Načrt ožičenja za kotle  DC18SP, DC25SP, DC30SPX,

DC32SP z dimnim ventilatorjem UCJ 4C52, AC07X model 

z 6 polnim konektorjem in modulom AD03 za krmiljenje 

dimnega ventilatorja in obtočne črpalke - verzija B 
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ČSN EN 303-5 - Kotli na trda goriva za centralno ogrevanje 

ČSN 06 0310         - Centralno ogrevanje, projektiranje in montaža 

ČSN 06 0830       - Varnostne naprave za centralno ogrevanje in ogrevanje pitne vode 

ČSN EN 73 4201 - Montaža dimnikov in dimovodnih poti 

ČSN EN 1443 - Dimniške strukture - Splošne zahteve 

ČSN 06 1008 - Požarna varnost kurilnih naprav in toplotnih virov 

ČSN EN 13501-1 -  Požarnaklasifikacijagradbenihproizvodovingradnjostavb-1.del       

ČSN EN 1264-1 - Talno ogrevanje - Sistemi in komponente - Opredelitev in simbol  

ČSN EN 1264-2 - Talno ogrevanje - Sistemi in komponente - izračun gretja      

ČSN EN 1264-3 - Talno ogrevanje - Sistemi in komponente - Oblikovanje 

ČSN EN 442-2 - Grelci - Testiranje in test analize 

Standardi za ocenjevanje skladnosti in drugi tehnični standardi: 

ČSN EN ISO 12100:2012, ČSN EN 953+A1:2009, ČSN EN ISO 11202:2011, ČSN EN ISO 

3746:2011, ČSN ISO 1819:1993, ČSN EN 60335-1ed.2:2003 

 OPOZORILO – Izvedbeni projekt postavitve izdela projektan ali izvajalec del; 

projekt služi proizvajalcu kot osnova za izdelavo kotlovske opreme. Montažo kotla in 

dobavljene opreme na objektu mora opraviti pooblaščeni izvajalec. 

17. Povezava kotla z ogrevalnim sistemom

          Kotli so opremljeni z osnovnimi elementi za nadzor delovanja kotla v skladu z zahtevami za 

udobno ogrevanje in njegovo varnost. Regulacija zagotavlja primerno temperaturo vode, ki izstopa iz 

kotla (80 - 90 ° C). Kotli so opremljeni z vgrajenim termostatom črpalke za vklop črpalke v kotlovnem 

krogu (tovarniška nastavitev 70 ° C) in s termostatom TČ 95° C. Povezava teh elementov je prikazana 

na vezalni shemi. Vsako črpalko v sistemu je treba vedno nadzorovati, da se prepreči padec 

temperature vode, ki se vrača v kotel pod 65 ° C. V primeru vgradnje kotla brez ustreznega hranilnika 

toplote mora biti črpalka v ogrevalnega sistema objekta vklopljena in izklopljena s posameznim 

termostatom ali elektronsko regulacijo, tako da deluje samo takrat, ko deluje črpalka v kotlu. Če med 

ogrevalnim kotlom in sistemom poteka ustrezno delujoča cirkulacija vode, ki podaljša potrebno 

temperaturo, se lahko zmanjša vrednost termostata, ki je namenjen za vklop črpalke kotla. Nastavitev 

zahtevane temperature vode v ogrevalnem objektu se vedno doseže s tropotnim mešalnim ventilom. 

Mešalni ventil se lahko regulira ročno ali z elektronsko regulacijo, kar prispeva k bolj priročnemu in 

ekonomičnemu delovanju ogrevalnega sistema. Povezava vseh elementov je zasnovana tako, da 

ustreza specifičnim pogojem ogrevalnega sistema. Električne instalacije, povezane z dodatnim 

opremljanjem kotlov z zgoraj omenjenimi elementi, mora izvesti strokovnjak v skladu z veljavnimi 

standardi ČSN EN.. 

Pri vgradnji kotla lahko uporabimo zaprto ekspanzijsko posodo. Lahko pa se uporabi 

tudi odprta posoda, če je to dovoljeno v standardih določene države. Kotel mora biti 

vedno nameščen na način, ki preprečuje pregrevanje (in posledično poškodbe) tudi 

med izpadom električne energije. 

16. Standardi EN, ki veljajo ob montaži in uporabi kotla
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Obstaja več načinov zaščite kotla pred pregretjem. Priključitev vgrajenega 

varnostnega hladilca za preprečevanje pregrevanja z ventilom TS 131 3/4 ZA (95 ° C) 

ali WATTS STS 20 (97 ° C) v javni vodovodni sistem. V primeru uporabe osebnih 

vodnjakov se lahko kotel dodatno zaščiti z rezervnim napajalnikom (UPS) za 

obratovanje vsaj ene črpalke tudi ob izpadu elektrike. Druga možnost pa je 

priključitev kotla na posebni rezervoar za hlajenje s pomočjo preklopnega ventila. 

 Pri vgradnji kotla postavite zadnji del 10 mm višje, da olajšate kroženje vode in 

odzračevanje kotla. 

Za regulacijo ogrevalnih sistemov priporočamo elemente regulacije, ki jih zagotavljajo 

naslednja podjetja: 

a) ATMOS ACD 03 / 04 – Elektronski regulator za kotle na trda goriva

b) ATMOS ACD 01 - Elektronski regulator za kotle na trda goriva

c) KTR, Uherský Brod tel.: +420 572 633 985 

d) Landis & Staefa tel.: +420 261 342 382 

18. Varovanje kotla pred korozijo

Kotel je potrebno obvezno opremiti z regulacijo temperature povratne vode, ki zagotavlja 

temperaturo povratne vode najmanj 65 °C. Za to lahko uporabimo Laddomat 21/22 ali uravnavanje 

s tropotnim motornim ventilom z ustrezno regulacijo. Višja kot je temperatura vode ki se vrača v 

kotel, manj se tvori katran in kisli kondenz ki poškoduje kotel. Temperatura izhodne vode pa se mora 

stalno gibati med 80-90 °C. Dimni plini pa ne smejo med normalnim obratovanjem pasti pod 110 ° C. 

Nizka temperatura dimnih plinov povzroča kondenzacijo, tudi če je temperatura izhodne vode 80 - 90 

°C in temperatura povratne vode 65 °C. 

PREVIDNO - vedno priporočamo priključitev kotlov DC18SP, DC25SP, DC30SPX 

in DC32SP v kombinaciji z hranilnikom toplote velikosti vsaj 500 - 1000 l v 

kombinaciji  z krmiljenjem delovanja kotla z dvema tipaloma na hranilniku 

toplote (TV in TS). 
S L O
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INFO - TK tipalo na kotlu, tipalo  dimnih plinov TSV bočno v dimni cevi, tipala TV in 

TS pa v hranilniku tolpote, vsi pa so priključeni neposredno na gorilnik. Modul AD03 je 

vstavljen pod nadzorno ploščo kotla in priključen na elektro spojke kotla (tovarniška 

nastavitev), kjer krmili dimni ventilator in črpalko v krogotoku. 

V tem primeru gorilnik za pelete ogreva samo prvi hranilnik toplote. 

Potrebna oprema (odpremljena skupaj z kotlom): AD03 modul, dva KTF 20 tipala z 5 m kablom 

(TV in TS), tipalo temperature dimnih plinov TSV - AGF2 do 400 °C (že vgrajen v kotel), TK tipalo 

kotlovske temperature - KTF 20 z 2 m kablom 

Nastavitev parametrov regulacije: S6 = 11, S14 = 13, S15 = 2, S34 = 2, S40 = 1, S16 = 60, S17 = 75 

(rezerva R - parameter S6 kontrolira dimni ventilator, rezerva R2 - parameter S14 kontrolira črpalko) 

POZOR - v kotlih DCxxSP (X) ni mogoče uporabljati funkcije za nadzor sončnega ogrevanja 

neposredno iz gorilnika na pelete. Tipalo dimnih plinov TSV ne prikazuje trenutne 

temperature dimnih plinov, temveč specifično temperaturo, ki pa je potrebna za delovanje 

gorilnika. 

 INFO - Pri montaži ragulatorja ATMOS ACD 01 priporočamo uporabo hidravlične 

sheme št. 0003. Regulator ACD 01 ne nadzoruje delovanja kotla, temveč nadzoruje 

samo ogrevalni sistem, ki vključuje tudi ogrevanje sanitarne vode. 

Tv 

Ts 

65–75°C(R2) 

Max. 60 °C 

2-6 bar  

10-15°C 

Tk 
40°C – 60°C 

1 2 

Tsv 

A25 

19. Priključitev kotla DCxxSP (X) z dvema hranilnikoma

toplote (priključenima zaporedno) ter upravljanje gorilnika na 

osnovi TS in TV tipal, krmiljenje kotla, gorilnika in kotlovske 

črpalke pa na osnovi TSV in TK tipal 

Funkcija za samodejni zagon gorilnika po tem, ko drva pogorijo 
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INFO - TK tipalo na kotlu, tipalo  dimnih plinov TSV bočno v dimni cevi, tipala TV in 

TS pa v hranilniku tolpote, vsi pa so priključeni neposredno na gorilnik. Modul AD03 je 

vstavljen pod nadzorno ploščo kotla in priključen na elektro spojke kotla (tovarniška 

nastavitev), kjer krmili dimni ventilator in črpalko v krogotoku. 

V tem primeru gorilnik za pelete ogreva samo prvi hranilnik toplote. 

Potrebna oprema (odpremljena skupaj z kotlom): AD03 modul, dva KTF 20 tipala z 5 m kablom 

(TV in TS), tipalo temperature dimnih plinov TSV - AGF2 do 400 °C (že vgrajen v kotel), TK tipalo 

kotlovske temperature - KTF 20 z 2 m kablom 

Nastavitev parametrov regulacije: S6 = 11, S14 = 13, S15 = 2, S34 = 2, S40 = 1, S16 = 60, S17 = 75 

(rezerva R - parameter S6 kontrolira dimni ventilator, rezerva R2 - parameter S14 kontrolira črpalko) 

POZOR - v kotlih DCxxSP (X) ni mogoče uporabljati funkcije za nadzor sončnega ogrevanja 

neposredno iz gorilnika na pelete. Tipalo dimnih plinov TSV ne prikazuje trenutne 

temperature dimnih plinov, temveč specifično temperaturo, ki pa je potrebna za delovanje 

gorilnika. 

ATMOS  

ACD 01  

PF 

2 

A25 

AF 
SDW  

10/20/30  

ARU 

5/10/30 
SF VF 

ACD01   ACD03/04 

2-6 bar  

10-15°C M 

Tk 

Tv 

65–75°C(R2) 
1 

Tsv 

Ts 

20.  Priključitev kotla DCxxSP (X) z dvema hranilnikoma toplote

(priključenima vzporedno) z regulacijo gorilnika 

na osnovi TS in TV tipal, krmiljenje kotla, gorilnika in kotlovske 

črpalke na osnovi TSV in TK tipal 

Funkcija za samodejni zagon gorilnika po tem, ko drva pogorijo 
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INFO - TK tipalo na kotlu, tipalo  dimnih plinov TSV bočno v dimni cevi, tipala TV in 

TS pa v hranilniku tolpote, vsi pa so priključeni neposredno na gorilnik. Modul AD03 je 

vstavljen pod nadzorno ploščo kotla in priključen na elektro spojke kotla (tovarniška 

nastavitev), kjer krmili dimni ventilator in črpalko v krogotoku. 

Potrebna oprema (odpremljena skupaj z kotlom): AD03 modul, dva KTF 20 tipala z 5 m kablom 

(TV in TS), tipalo temperature dimnih plinov TSV - AGF2 do 400 °C (že vgrajen v kotel), TK tipalo 

kotlovske temperature - KTF 20 z 2 m kablom 

Nastavitev parametrov regulacije: S6 = 11, S14 = 13, S15 = 2, S34 = 2, S40 = 1, S16 = 60, S17 = 75 

(rezerva R - parameter S6 kontrolira dimni ventilator, rezerva R2 - parameter S14 kontrolira črpalko) 

 POZOR - v kotlih DCxxSP (X) ni mogoče uporabljati funkcije za nadzor sončnega 

ogrevanja neposredno iz gorilnika na pelete. Tipalo dimnih plinov TSV ne prikazuje trenutne 

temperature dimnih plinov, temveč specifično temperaturo, ki pa je potrebna za delovanje 

gorilnika.. 

ATM OS  

ACD 01  

PF 

65–75°C(R2) 

AF 

SDW 

10/20/30 

ARU 

5/10/30 

SF VF 

ACD01   ACD03/04 

2-6 bar 
10-15°C 

M 

Tk 

Tv 

500 – 1000 l 

Tsv 

Ts 

A25 

21. Priključitev kotla DCxxSP (X) z hranilnikom toplote

ter upravljanje gorilnika na osnovi TS in TV tipal, 

krmiljenje kotla, gorilnika in kotlovske črpalke na osnovi 

TSV in TK tipal 

Funkcija za samodejni zagon gorilnika ko drva pogorijo 
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Teplomìr 

Teplomìr 

Èerpadlo 

23. Laddomat 22

Laddomat 22 s svojo konstrukcijo nadomešča 

tradicionalno povezavo. Sestavljen je iz litega železa, 

termoregulacijskega ventila, črpalke, protipovratnega 

ventila, krogličnih ventilov in termometrov. Ko 

temperatura vode doseže 78 ° C, termoregulacijski 

ventil odpira dovod vode iz rezervoarja. Povezava z 

Laddomatom 22 je lažja in zato jo priporočamo. 

Rezervni termo-vložek 72 ° C je dobavljen skupaj z 

napravo uprablja pa se za kotle moči nad 32 kW 

PODATKI O DELOVANJU 

Maksimalni obratovalni tlak 0,25 MPa 

Obratovalni tlak 0,25 MPa 

Preizkusni tlak 0,33 MPa 

Najvišja delovna temperatura 100 °C 

 OPOZORILO  Za kotle z izhodno močjo od 15 do 100 kW priporočamo v Laddomatu 22 

uporabo termo-vložka 78 ° C 

24. Termoregulacijski ventil

Tip termoreregulacijskega ventila, TV 60 ° C 

(65/70/72/77 ° C) se uporablja pri kotlih na trda 

goriva. Ko temperatura kotlovne vode doseže 

+60 ° C (65 ° C), se odpre termoregulacijski 

ventil in tekočina iz ogrevalnega kroga stavbe (2) 

vstopi v kotel kotla (3 → 1). Smeri 1 in 3 

ostanejo vedno odprte. To zagotavlja, da se 

vzdržuje minimalna temperatura vode. Če je 

potrebno, se lahko uporabi termoregulacijski 

ventil, nastavljen na višjo temperaturo 

(npr.72°C). 

Priporočene velikosti termoregulacijskega ventila TV 60 °C (65/70/72/77 °C) 

Za kotle: DC18SP, DC25SP ................................................................ DN 25 

DC30SPX, DC32SP ............................................................. DN 32 

ball valve 

pumpe WILO 
Yonos Para - 7,5 

thermometer 

thermoregulatory valve 

(thermo-cartridge) 

thermometer 

theTremploommeìtrer 

ball valve ball valve 

non-return flap valve 
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25. Delovanje sistema s hranilniki toplote med kurjenjem drv

Zakurite v kotlu in kurite tako dolgo da se hranilniki toplote napolnijo na zahtevano vodno 

temperaturo 90 - 100 ° C z maksimalnim delovanjem kotla (2 do 4 polnitve). Potem pustite kotel da 

pogori in ga ne polnimo več. Nato uporabljate toploto iz hranilnika toplote s pomočjo tripotnega 

ventila v času, ki ustreza velikosti hranilnika toplote in zunanji temperaturi. V ogrevalni sezoni (in 

če upoštevamo določene minimalne količine zaloge - glej grafikon), bi to lahko trajalo 1 do 3 dni. 

Če metode shranjevanja ni mogoče uporabiti, priporočamo uporabo vsaj enega hranilnika toplote s 

prostornino 500-1000 litrov za izenačevanje zagonov in iztekov kotla. 

PRIPOROČENI VOLUMNI HRANILNIKOV TOPLOTE 

Model DC18SP 
DC25SP 

DC30SPX 
DC32SP 

Moč 15 - 20 25 - 30 30 - 35 

Volumen 1000 - 1500 1500 - 2000 2000 - 2500 

Standardni hranilniki toplote Atmos 

TANK TYPE VOLUMEN ( l ) PREMER (mm) VIŠINA (mm) 

AN 500 500 600 1970 

AN 600 600 750 1611 

AN 750 750 750/790* 2010/1750* 

AN 800 800 790* 1910* 

AN 1000 1000 850/790* 2065/2210* 

* model DH

Izolacija hranilnika toplote 

Primerna izolacija hranilnikov toplote je zagotovljena ob montaži standardnih hranilnikov 

toplote. Pri uporabi mineralne volne je predpisana minimalna debelina izolacije 120 mm. Druga 

možnost je, da kupite hranilnik toplotev ohišju iz usnjene tkanine, izolirane z mineralno volno. 

Prednosti 

Vgradnja hranilnikov toplote nudi več prednosti: 

- manjša poraba goriva (za 20 - 30%), kotel deluje v polni moči in je optimalno učinkovit 

- daljša življenjska doba kotlov in dimnikov - minimalna tvorba lesnega katrana in kislin 

- možnost kombinacije z drugimi načini ogrevanja - akumulirana električna energija, solarni paneli 

- kombiniranje radiatorskega in talnega ogrevanja 

- udobno ogrevanje in idealno izgorevanje goriva 
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Honeywell TS 130– 3/4 A (95°C) ventil 

WATTS STS 20 (97°C) 

filter 

valve 

hladna voda iz vodovoda 

tlak: 2 - 6 bar 

temperatura: 10 – 15°C 

varnostni ventil 6 – 10 bar 

sewer 

OPOZORILO: Varnostni hladilec se mora uporabljati v skladu z EN 303-5 samo za 

hlajenje kotla in ne za ogrevanje tople sanitarne vode. 

Ventili TS 131 - 3/4 ZA ali WATTS STS 20 omogoča preprečevanje pregrevanja na naslednji 

način: voda iz javnega vodovodnega sistema, vstopi v varnostni hladilec. Ta voda nato absorbira 

prekomerno energijo in izstopi v kanalizacijo. V tem primeru je na dovodu v varnostni hladilec 

vgrajen nepovratni ventil, 6 - 10 bar varnostni ventil ali ekspanzijska posoda prostornine najmanj 

4 litre. Kotel mora biti vedno zaščiten pred pregrevanjem. V nasprotnem primeru lahko pride do 

poškodb ali razpok. 

26. Povezava termo-ventila za zaščito kotla proti pregretju,

Honeywell TS 131 - 3/4 ZA ali WATTS STS20 (temperatura

odpiranja ventila 95-97 °C)

protipovratni ventil 

raztezna posoda min. 4 l volumna 

protipovratni ventil 

SLO
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27. Navodila za uporabo

POZOR - Kotel lahko za delovanje usposobi samo usposobljena oseba v skladu z 

veljavnimi predpisi in standardi, ki jih je usposobil proizvajalec. Kotli na  drva morajo 

obratovati v skladu z navodili v tem priročniku, da se doseže zadovoljivo in varno 

delovanje. 

 Priprava kotla na delovanje 

Pred uporabo kotla, je treba zagotoviti, da je sistem napolnjen z vodo in odzračen 

Nastavitev kotla in spuščanje v pogon pri uporabi pelet 

Pred uporabo peletnega gorilnika je treba izvesti več korakov: 

Prepričajte se, da so vsa tri vrata popolnoma zaprta. Spodnja vrata zaprite z vijakom M12, da 

preprečite nenamerno odpiranje. Preverite, ali je gorilnik dobro mameščen na spodnja vrata in da je 

končno stikalo v svoji poziciji. 

Poskrbite, da bo cev med gorilnikom in transporterjem nameščena tako, da lahko peleti brez 

težav padajo v gorilnik. Ne smejo se zatikati v cevi! Peletni polž mora biti pod kotom največ 45 °, 

sicer kotli ne bodo dosegli svoje nazivne moči 

Preverite in po potrebi očistite dimovodni kanal v koltlu, tako da bodo dimni plini neovirano 

zapustili kotel! 

Zaprite zagonsko dimno loputo ki se uporablja v začetku kurjenja na drva. 

Napolnite peletni polž z peleti tako da vtaknete elektro vtikač peletnega polža v navadno 220V 

vtičnico. Priklopljena naj bo tako dolgo dokler se peletni polž ne napolni z peleti, ko je peletni polž 

napoljnen vtikač peletnega polža vtaknite nazaj v vtičnico na peletnem gorilniku. 

Pritisnite tipko končnega stikala ki je nameščena ob zgornjih vratih. To stikalo izklopi gorilnik na 

pelete v primerih, ko so bila zgornja vrata odprta pred ali med delovanjem gorilnika. To je 

potrebna varnostna funkcija, ki jo določajo veljavni standardi. 

Vklopite glavno stikalo in prestavite menjalno stikalo /6/ v pozicijo II (peleti) in nastavite želeno 

temperaturo na kotlovnem termostatu (80 - 90 °C). Tako bo kotel začel obratovati na pelete. 

Ogrevanje z peleti 

Vžig peletov je omogočen s pomočjo zračne lopute s servo pogonom, ki se nahaja na vhodu 

celotenga zraka za zgorevanje v kotel. Zapiranje te lopute zagotavlja, da pri kurjenju peletov v bojler 

ne pride napačen zrak. Nastavitev tega ventila je popolnoma avtomatska. 

Tovarniška nastavitev dimnega ventilatorja je da ta ne deluje kadar deluje peletni gorilnik 

(parameter S6 = 11). V primeru premajhnega vleka dimnika pa se ta parameter lahko tudi spremeni, 

to pomeni da dimni ventilator dela tudi pri delovanju peletnega gorilnika (parameter S6 = 4). 

Ta sprememba zahteva ponovno nastavitev zračne lopute na peletnem gorilniku. Druge 

spremembe pa niso potrebne. 
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Delovni termostat – v primeru da tipali TS in TV nista priklopjena (parameter S15 = 

1 / tovarniška nastavitev), se delovanje peletnega gorilnika krmili glede na nastavljeno 

temperaturo kotlovske vode. 

Če pa sta tipali TS in TV prikljopljena (parameter S15 = 2) na hranilnik toplote, pa bo 

delovni termostat opravljal samo varnostno funkcijo. Zato nastavite delovni termostat na 

maksimum (95 ° C). Kotel se sedaj krmili z dvema temperaturnima vrednostma (TS, TV) v 

hranilniku toplote. 

 INFO - v primeru, da delovni termostat deaktivira gorilnik za pelete, preden 

doseže zahtevano temperaturo v hranilniku toplote TS, nadaljujte, kot sledi: 

- optimizirajte pretok skozi krogotok - črpalko nastavite na največjo vrednost 

- zmanjšajte nastavljeno vrednost TS tipala (parameter S17 = 75 °C / tovarniška nastavitev) 

- dvakrat preverite nastavljeno moč gorilnika, ki mora ustrezati pretoku uporabljene črpalke in 

premeru cevi v krogotoku. 

Samodejni zagon gorilnika na pelete ko drva pogorijo 

Peletni gorilnik Atmos A25 z modifikacijo za SP modele je tovarniško nastavljen da se 

avtomatsko vklopi ko drva pogorijo. Vklop peletnega gorilnika je nadzorovan s temperaturo 

dimnih plinov (TSV) in temperaturo kotla (TK) – tovarniške nastavitve (parameter S34 = 2). 

Zato kotli zapustijo tovarno opremljeni s tipali temperature kotla (TK) in temperature dimnih 

plinov (TSV). 

Ta tipala so opremljeni s kabelskimi vtiči na zadnji strani kotla s 6-polnimi konektorjem, ki jih je 

treba vstaviti v gorilnik.. 

  Kotli DCxxSP (X) so opremljeni tudi s posebnim dodatnim povezovalnim kablom, opremljenim z 

  2-polnimi konektorjem za krmiljenje motorne zračne lopute na kotlu iz gorilnika na pelete. Ta kabel 

je nujno potreben za normalno delovanje kotla (vključen v pribor za gorilnik). 

Avtomatski vžig 

Pri kurjenju drv je preklopno stikalo v zgornjem položaju (I) – simbol za drva.    

Za vklop ogrevanja na pelete pa preklopimo stikalo v spodnji položaj (II) – simbol za pelete   

Model DCxxSP (X) z vklopljeno funkcijo samodejnega vklopa (tovarniška nastavitev) omogoča 

preklop stikala v vsakem trenutku, ne glede na gorivo. 

S prestavitvojo stikala v pozicijo peleti se v gorinku sproži proses diagnosticiranja obstoječega stanja 

kotla – DIAGNOSTICS,  (temperatura dimnih plinov, temperatura kotla, temperatura v hranilniku) 

V primeru da niso izpolnjeni pogoji za vžig gorilnik ne začne delovati in se postavi v funkcijo 

pripravljenosti ,to lahko pomeni da se v kotlu še vrži gorenje ali pogorevanje lesnih polen. 

Dimni ventilator pa ostane v delovanju (če je bil nastavljen parameter S6 = 11, 4) da se zagotovi 

nemoteno dokončno izgorevanje lesnih polen v kotlu. 

 Na prikazovalniku gorilnika se na tej stopnji prikaže sporočilo AUTOSTART. 

E
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Če sporočilo AUTOSTART počasi utripa, predpogoj, določen za določeno funkcijo (S34 = 1 ali 

S34 = 2), ni izpolnjen - izgorevanje lesa je še vedno v teku. 

Če AUTOSTART hitro utripa (gorenje lesa je zaključeno), pa predpogoj ki ga določa funkcija ni 

izpolnjen (S15 = 2), kar pomeni, da temperatura v hranilniku toplote ni padla pod nastavljeno 

vrednost podano s parametrom S16 (energija iz hranilnika toplote še ni porabljena). To stanje se 

lahko pojavi tudi, če delovni termostat na kotlu ni bil aktiviran ali če končno stikalo na zgornjih 

vratih ni bilo pritisnjeno (na simbolu termostata na prikazovalniku gorilnika ne sveti simbol 

zvezde). Ko bodo pa izpolnjeni vsi predpogoji za zagon gorilnika (izgorevanje lesa, porabljena 

energije iz hranilnika toplote), pa bo gorilnik pričel delovati. Dimni ventilator se med rednim 

gorjenjem pelet ne uporablja (parameter S6 = 11). 

 POZOR - nikoli ne pozabite potisniti končnega stikala z gumbom! 

Postavitev kotla, peletnega polža in silosa pelet 

1 - kotel ATMOS DCxxSP(X) 5 – noga peletnega polža 

2 – peletni gorilnik ATMOS A25 6 – vrata za drva 

3 – peletni polž 7 – vrata za peletni gorilnik 

4 – silos pelet (250, 500 a 1000 l) 8 – varovalo za vrata gorilnika 

 INFORMACIJE - Priporočamo, da iz silosa za pelete očistite prah in umazanijo, ki 

se je nabrala v spodnjem delu posode med ogrevalno sezono vsaj enkrat na leto, 

najbolje po ogrevalni sezoni. 
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Montaža gorilnika ATMOS A25 na kotel 

1 – peletni gorilnik ATMOS A25 4 - tesnilo 

2 - dve okrasni matici M8  5 - pokrov 

3 – nastavek za končno stikalo 

 POZOR - gorilnik mora biti dobro pričvrščen na vrata. 

Ob prvem zagonu kotla mora monter ali usposobljen tehnik prilagoditi izgorevanje 

gorilnika z uporabo analizatorja dimnih plinov, katerega senzor je treba vstaviti v 

merilno mesto (odprtino) na zadnji strani kotla (položaj 40 na strani 9). Na tem mestu 

ne merimo temperature dimnih plinov, ker je v kanalu za dimne pline vgrajen 

izmenjevalnik. Temperatura dimnih plinov in vlek dimnika pa se izmerita 0,5 m od 

kotla v dimovodnem kanalu. Gorilnik vedno nastavljajte v stabilnem stanju, pribl. 30 

- 60 minut po vžigu goriva.  

Če trenutno ni na voljo analizatorja dimnih plinov za nastavitev kotla, lahko gorilnik na 

pelete nastavite „na grobo“. Količino goriva in zraka za zgorevanje nastavite tako, da se 

plamen ustavi tik pred nasprotno steno (plamen se ne sme dotikati stene). Plameni se v 

nobenem primeru ne smejo obrniti na nasprotni steni. V takem primeru dodajte zrak za 

izgorevanje, tako da odprete loputo ventilatorja gorilnika ali zmanjšate dovod goriva. 

 Po nastavitvi gorilnika je delovanje kotla popolnoma avtomatsko, uporabnik pa samo redno 

polni gorivo in v rednih intervalih odstrani pepel. 
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DC15EP, DC18SP 

Výkon (kW) 

POZOR - Prilagoditev glede na dolžino plamena ne nadomesti nastavitve, ki jih opravi 

kvalificirana oseba z uporabo analizatorja dimnih plinov. Spreminjanje nastavitev kotla in 

gorilnika lahko opravi le oseba, ki je usposobljena v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in 

standardi ČSN EN. Pred nastavitvijo gorilnika mora biti zgorevalna komora gorilnika in kotla 

ter dimnik z dimnikom popolnoma očiščena. 

Plamen gorilnika se konča 1 - 3 cm pred zadnjo 
steno 

Ventilator gorilnika z zračno loputo 

Z odpiranjem lopute za zrak boste zmanjšali dolžino 
plamena

Povezava temperature dimnih plinov z močjo kotla (gorilnika) pri kurjenju pelet 
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INFO - Glede na razmerje med temperaturo dimnih plinov in izhodno močjo lahko 

enostavno ocenimo dejansko moč gorilnika. Prikazane krivulje ustrezajo stabilnemu 

stanju po 2 urah pred zagonom peletnega gorilnika v očiščenem kotlu. 
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Kotlovnica z ločenim silosom za pelete 500 l in peletnim polžem 1,5 m 

Opis: 

Kotlovnica z ločenim silosom z 

prostornino 500 l, ki lahko vsebuje 

325 kg peletov. Dolžina peletnega 

polža mora biti vsaj 1,5 m, da se 

doseže dolžina gibljive cevi med 

gorilnikom in peletnim polžem vsaj 

20 cm v najboljšem primeru od 30 

do 60 cm. Maksimalna dolžina 

gibljive cevi ne sme presegati 1 m. 

Vsak peletni polž je opremljen s 

podporno nogo. V zaprtih prostorih 

priporočamo, da se noga nadomesti z 

verigo, ki visi s stropa, na katerega je 

pritrjen peletni polž. Kot peletnega 

polža je lahko največ 45 °. 

Ločeni silosi za pelete se standardno 

dobavljajo v velikosti 250 l, 500 l in 

1000 l, kar zadostuje za 3 do 14 dni 

ogrevanja, odvisno od zahtevane 

moči. Večja kot je silos, bolje je. 

Legenda: 

1 - Kotel 

2 - Gorilnik 

3 – Peletni polž 

4 – Silos pelet 
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Kotlovnica s tekstilnim silosom za pelete 5,5 - 7,9 m3 in dolgim peletnim polžem 

Opis: 

 Kotel z zunanjim tekstilnim silosom 

za pelete postavljen ob kotlu ali 

sosednji prostor z neposrednim 

dovajanjem peletov v gorilnik z 

dolgim peletnim polžem. 

Tekstilni silos prostornine 5,5 - 7,9 m3, 

ki vsebuje 3500 - 5100 kg peletov 

(odvisno od vrste), je dovolj velik za 

polnjenje dvakrat ali trikrat na sezono. 

Polnjenje s peleti poteka iz cisterne ali 

v nujnih primerih iz 15 kg vrečk. 

 V zgornjem delu tekstilnega silosa 

sta dve prirobnici z odprtinami za 

udobno polnjenje peleta iz cisterne. 

Material tekstilnega silosa preprečuje 

vlaženje goriva in ga je enostavno 

sestaviti. 

Vse stene tekstilnega silosa so 

usmerjene na najnižjo točko silosa v 

kateri je nameščena posoda iz katere 

peletni polž z dolžino 2, 2,5, 3, 4 in 

5 m zajema pelete za transport. 

Legenda: 

1 - Kotel 

2 – Peletni gorilnik 

3 – Gibljiva  transportna cev  

4 – Peletni polž 

5 – Univerzalna posoda (H0510) 

6 – Tekstilni silos (5,5 - 7,9 m3) 

7 – Odprtine za polnjenje silos
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Nastavitev kotla pri kurjenju lesnih polen 

Pred kurjenjem drv je treba izvesti več korakov: 

Nastavite želeno temperaturo vode, ki izstopa iz kotla (80 - 90 ° C) na regulatorju vleka FR 124, 

tako da učinkovito regulira dovod zraka na zračni loputi. 

INFO - Če imamo kotel priključen na hranilnike toplote, lahko pri kurjenju lesa 

nastavimo termostat za zagon črpalke v kotlovnem krogu na minimum (termostat črpalke 

brez gumba - na nadzorni plošči).  

Vklopite glavno stikalo, preklopite stikalo v položaj I. in zakurite. 

Ogrevanje z lesnimi poleni 

Kurjenje drv v kotlu z gorilnikom Atmos A25 z modifikacijo za SP modele je zagotovljeno s pomočjo 

integrirane posebne zračne lopute s servomotorjem, ki preprečuje vsesavanje zraka za izgorevanje preko 

peletnega gorilnika. Nastavitev te lopute je popolnoma avtomatska. 

Moč tega kotla se krmili na enak način kot pri modelih DCxxS. 

Info: pri prvem kurjenju bo prišlo do iztekanja kondenzata; to ni okvara. Pri 

nadaljevanju kurjenja se bo kotel osušil. 

Opozorilo: Pred vsakim kurjenjem je potrebno preveriti če je kurilna naprava 

v dobrem stanju. 

Vžig goriva in delovanje 

Pred vžigom goriva, odprite ročico zagonske lopute in zmanjšajte termostat dimnih plinov na 

minimum. Skozi zgornja vrata vstavite nekaj polen, pri čemer pazite da ne zaprete gorilne šobe 

(pustiti morate vrzel 2-4cm). Na polena nato naložite treske in papir ter zakurite. Zgornja vrata 

zaprete in odprete spodnja. Počakate da gorivo lepo zagori. Zatem zaprite spodnja vrata in naložite 

polno zgornjo komoro goriva, zaprite zgornja vrata in ročico zagonske lopute. Dimni termostat 

nato prestavite v normalen delovni položaj. 

OPOMBA – če je v kotel vgrajena digitalna kotlovska regulacija (opcija) ni 

potrebno prestavljati dimnega termostata ob začetku kurjenja ampak je vedno 

delovnem položaju. Pritisnete samo zagonsko tipko na kotlu. Za delovanje dimnega 

ventilatorja v tem primeru skrbi vgrajeni časovnik. 

Regulator vleka 

Regulator vleka, ki samodejno odpira vratica vleka ; odvisno od vnaprej določene temperature 

odhodne vode (80 - 90 ° C). Nastavitev regulatorja vleka je treba opraviti skrbno in poskrbeti da 

ščiti kotel pred pregrevanjem. Nastavitev mora biti v skladu z priloženimi navodili. 

Funkcijo zaščite pred pregrevanjem lahko nadzirate s preverjanjem temperature pri 90 ° C. Pri tej 

temperaturi mora biti loputa regulatorja vleka  skoraj zapra. Potrebno je iskati in odkriti najboljšo 

nastavitev. S pomočjo zadnje strani ventilatorja lahko vizualno pregledate položaj lopute regulatorja 

vleka. Ventilator nadzira termostat, nameščen na plošči kotla. Delovanje temelji na vnaprej 

določeni vrednosti izhodne temperature.  
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Temperatura, nastavljena na termostatu, mora biti 5 ° C nižja od temperature, nastavljene na 

regulatorju vleka FR 124. (Označeno s pikami na lestvici termostata). Nadzorna plošča se uporablja 

tudi za izklop ventilatorja, ko je gorivo pogorelo. Pri vžigu prestavite termostat na položaj "vžig" 

(najmanjša vrednost). Ko gorivo začne dovolj goreti, se poravna na obratovalni položaj. Potrebno je 

iskati in odkriti optimalni položaj termostata; ki je odvisna od vrste goriva, dimnika in drugih 

pogojev. Temperaturo izhodne vode je treba nadzorovati na termometru , ki se nahaja na nadzorni 

plošči. Obstaja tudi nepovratni varnostni termostat na plošči.  

Regulator vleka - HONEYWELL Braukmann FR 124 – navodila za nastavitev 

Razstavite vzvod / 1 / in spojko / 2 / in privijte regulator v kotel. 

Nastavitev 

Regulator vleka se montira na pretočnem cevovodu  iz kotla. 

Kotel se ogreje na 75°C, regulator se nastavi na 75°C, verižica se 

pritrdi tako, da je pri tej temperaturi zračna loputa odprta za okrog 

50    mm,    kar    mora    zagotavljati    polno     moč     kurjenja. 

Pri dvigovanju temperaturev kotlu se bo zračna loputa zapirala tako, 

da   bo   pri   temperaturi   okrog   80°C   dovod    zraka    zaprt    . 

V zaprtem stanju je na zračni loputi tovarniško nastavljena reža 

3 mm –  ta mora ostati zaradi preprečevanja kondenzacije v kotlu.
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Nastavitve dimnega termostata in zagonske dimne lopute 

Vžig Delovanje 

 OPOZORILO – Med delovanjem kotla morajo biti vsa vrata zaprta, ročica zagonske 

lopute pa zaprta, sicer lahko pride do poškodb dimnega ventilatorja. 

OPOMBA - Pri gorenju majhnih lesnih odpadkov je treba spremljati temperaturo dimnih 

plinov,  ki  ne  sme  presegati  320  °  C.  V  nasprotnem  primeru  se  lahko ventilator  

poškoduje. Nastajanje lesnega katrana in kondenzata v zgornji komori je stranski 

učinek uplinjanja lesa. 

28. Nastavitev izhodne moči kotla pri kurjenju drv

Nastavitev primarnega zraka 

Optimalna nastavitev: 

Popolnoma zaprto (5 mm) + 8÷10 mm 

Maksimalna nastavitev: 

Popolnoma zaprto (5 mm) + 10÷20 mm 

Nastavitev sekundarnega zraka 

Optimalna nastavitev: 

Popolnoma zaprto (5 mm) +  popolnoma izvlečeno 

Minimalna nastavitev: 

Popolnoma zaprto (5 mm) + 5 mm 

Regulacijo izvedemo tako, da izvlečemo (+) ali potisnete (-) palico regulacije zraka. 

 INFO - Prilagoditve je treba opraviti na podlagi analizatorja dimnih plinov in najvišje 

temperature; ki ne sme presegati 320 ° C na izhodu v dimnik, ter ob stabilnemu gorenju 

goriva. Kotel je nastavljen na optimalne delovne parametre s strani proizvajalca. Zato je v 

primerih, ko so pogoji delovanja nestandardni (na primer - če je nezadosten vlek dimnika, 

povlecite vlečno palico regulatorja na maksimum). 
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29. Zračna loputa Belimo

Zračna loputa /1/ je krmiljena z pogonom Belimo 

/2/ spomočjo regulacije gorilnika in menjalnim 

stikalom I-0-II /3/ ki se nahaja na kontrolnem panelu 

kotla. Zračna loputa je opremljen z silikonskim tesnilom 

/7/ za dobro tesnenje. 

V primeru kurjenja lesa je preklopno stikalo v poziciji 

I, zračna loputa pa je z pomočjo motornega pogona 

popolnoma odprta. 

Med kurjenjem peletov je preklopno stikalo v 

položaju II, loputa se samodejno popolnoma zapre. 

Zapiranje te lopute zagotavlja, da pri kurjenju peletov v 

kotel ne pride napačen zrak. Zapiranje te lopute je 

popolnoma avtomatsko. 

Nastavitve lopute za zapiranje, ki jo nadzoruje pogon Belimo 

Nastavitev 

Nastavitve sponke pogona: 

levo = 0 (min) 

desno  = 1 (max) 

Vse nastavitve se izvedejo, ko je glavno stikalo za 

kotel izklopljeno. Pritisnite gumb za zaklepanje, da 

sprostite obešalo z zavihkom, da spremenite položaj in 

nastavite loputo. 

Privzeta tovarniška nastavitev lopute je izvedena pri 

popolnem zaprtju regulacijske lopute. Objemka pogona, ki 

drži gred, je ohlapna. S pritiskom na blokirni gumb na 

pogonu obrnite obešalo proti levi na levo stopnjo 0 (min). 

V tem položaju se obešalo zategne tako, da je gred 

priključena na popolnoma zaprto loputo. 

  Ko je loputa popolnoma odprta, je obešalo na desnem 

mestu 1 (max).
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Položaj lopute med kurjenjem drv. 

Loputa je popolnoma odprta! 

Položaj lopute med kurjenjem drv. 

Loputa je popolnoma zaprta. 

 POZOR - pri modelu DCxxSP (X) je 

stikalo na servo pogonju vedno nastavljeno 

na »1«. 

30. Postopek za optimalno nastavitev kotla pri kurjenju pelet

Zahtevana moč se nastavi z uporabo parametrov T4 in T6. 

Na dejansko moč pa vplivajo tudi premer peletov in kota peletnega polža. Zato ne pozabite, da če 

boste po nastavitvi gorilnika spremenili kot peletnega polža ali premera peletov, boste morali 

ponovno nastaviti gorilnik.. 

Kakovost zgorevanja prilagodite z zračno loputo ventilatorja tako, da se konice plamena 

vedno končajo od 1 do 3 cm pred nasprotno steno. 

Vedeti morate tudi, da je nastavitev gorilnika drugačna, če je kotel opremljen z dimnim ventilatorjem, ki deluje 

skupaj z delovanjem gorilnika in drugače, če ventilator ne deluje skupaj z delovanjem gorilnika.. Zgorevanje 

je treba natančno nastaviti po 30 do 60 minutah trajnega delovanja, najbolje z uporabo 

analizatorja dimnih plinov. Priporočamo, da gorilnik nastavite na tak način tako, da je presežek kisika 

(O2)  v območju od  8 do 10 (12)%, vsebnost CO pa naj bo nižja od 250 mg / m3.  

Med delovanjem se temperatura dimnih plinov ne sme nikoli spustiti pod 110 ° C in dvigniti nad 250 ° C 

(parameter S18)
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NFO - Čeprav je gorilnik opremljen s številnimi funkcijami (parametri), je v osnovi 

potrebna le nastavitev osnovnih funkcij, ki označujejo izhod gorilnika - T4 in T6 ter 

nastavitev zračne lopute.. 

Priporočena približna nastavitev gorilnika z uporabo peletnih polžev DA1500, DA2000, 

DA2500, DA3000 in DA4000, za posamezne izhodne vrednosti in pelete s premerom 6 mm in 

kotom peletnega polža 45°: 

Moč kotla Parameter T4 Parameter T6 

Odprtje zračne 

lopute na gorilniku 

kotla z vklopljenim 

dimnim 
ventilatorjem 

Odprtje zračne 

lopute na gorilniku 

kotla z izklopljenim 

dimnim 
ventilatorjem 

18 – 20 kW 10 s 9 s 1/2 (27 mm) 3/4 (40 mm) 

15 – 16 kW 8 s 10 s 1/4 (14 mm) 2/3 (37 mm) 

10 – 12 kW 6 s 13 s - 1/3 (18 mm) 

 INFO - Če je v kotlovnici prostor omejen, lahko dolžino peletnega polža DAxxxx ali 

njegovo nogo skrajšate kadarkoli želite, vendar kot transporterja nikoli ne sme preseči 45 ° 

Najmanjša dolžina gibljive cevi med gorilnikom in transporterjem mora biti večja od 20 

cm. Največja dolžina cevi ne sme biti večja od 1 m. 

A – mesto za merjenje dejanske vsebine (presežka) O 
 pri ogrevanju s peleti- A 
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31. Dodatno polnjenje lesnih polen v kotel

Pred polnjenjem odprite zagonsko dimniško loputo / 13 / z vlečnim drogom / 17 /. Ne izklopite 

dimnega ventilatorja. Počakajte približno 10 sekund in počasi odprite vrata za polnjenje / 2 / tako, 

da so vsi nakopičeni dimni plini najprej odzračeni v dimniški kanal in ne v kotlovnico. Ne nalagajte 

gorivo direktno na izgorevalno šobo, ker lahko s tem prekinete gorenje. Po polnjenju obvezno zopet 

zaprite dimniško loputo. Novo gorivo dodajamo le takrat, ko sta vsaj dve tretjini uplinjevalne 

komore prazne in ko je hranilnik toplote izpraznjen, oziroma, ko je vsaj polovica hranilnika 

ohlajenega. 

 OPOZORILO – Med delovanjem kotla morajo biti vsa vrata zaprta, ročica zagonske 

lopute pa zaprta, sicer lahko pride do poškodb dimnega ventilatorja. 

32. Trajnožarno kurjenje na drva

Kotel je mogoče uporabljati tudi z trajnožarnim kurjenjem goriva čez noč. To je dovoljeno samo v 

zimskem času. Ta način delovanja pa zmanjša življenjsko dobo kotla. 

Kotel pripravite za trajnožarno gorenje na naslednji način: 

- naložite več (4 - 6) velikih lesnih polen na žareč sloj delno zgorelega goriva 

- zmanjšajte pretok na mešalnem ventilu ogrevanja 

Ker se pretok zmanjša se temperatura kotlovne vode poveča na 80-90 ° C. 

- vratica vstopnega zraka/ 8 /, ki jih upravlja regulator vleka FR 124 Honeywell se regulirajo samodejno 

Zaradi visoke temperature se dimni ventilator izklopi kotel deluje v maksimalnem načinu delovanja. 

33. Čiščenje kotla

Pri kurjenju na drva moramo iz kotla 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 pri opravljanju javen službe izvajanja meritev, 

pregledovanja in čiščenja 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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Pri kurjenju pelet v spodnji zgorevalni komori nastaja določena količina pepela. Ta pepel je treba 

odstraniti enkrat v 3 do 10 dneh. Pri čiščenju srednje komore je potrebno skupaj s spodnjimi vrati 

odpreti srednja vrata. Odstranite pepel iz celotne izgorevalne komore. Hkrati očistite (odstranite in 

stresajte) komoro gorilnika na pelete. Kot zadnji korak vedno očistite zadnji kanal za dimne pline in 

odstranite obloge iz spodnjega pokrova. Dejanski interval čiščenja je odvisen od kakovosti goriva, 

ugreza dimnika in porabe. Za ta interval moramo sami določiti. Lahko je daljši od priporočenega 

intervala. 

 OPOMBA - Redno in temeljito čiščenje je pomembno za normalno 

delovanje in dolgo življenjsko dobo vašega kotla. Če ni pravilno, garancija ni več 

veljavna. 

Peletni gorilnik A25 na spodnjih vratih 

Odstranljiva zgorevalna šalčka - redno 

mora biti očiščena

Odprite spodnja vrata kotla med čiščenjem 

gorilnika ATMOS A25 

Čiščenje spodnje izgorevalne komore 

na pelete 
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Čiščenje izgorevalne komora na drva  Čiščenje dimovodnega kanala - zgoraj 

 Čiščenje dimnega kanala – na sredini  Čiščenje dimnega kanala - spodaj 

      Čiščenje veternice dimnega ventilatorja  Kontrola odprtja zračne lopu

E
N
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Maksimalna količina pepela v srednji in spodnji komori 

Za    DC18SP 

DC25SP 

DC30SPX 

DC32SP 

- srednja izgorevalna komora 

- na drva 

Za   DC18SP 

DC25SP 

DC30SPX 

DC32SP 

- spodnja izgorevalna komora 

- na pelete 

34. Vzdrževanje kotla

Kotel preverite vsaj enkrat na 2 tedna. Po potrebi napolnite sistem z vodo. Če se kotel ne 

uporablja v zimskem času, se pojavi nevarnost zamrzovanja vode v sistemu. Zato v takem 

primeru priporočamo da izpustite vso vodo iz sistema ali pa sistem napolnimo z sredstvom 

proti zmrzovanju. Ko je kurilna sezona končana, kotel temeljito preglejte in po potrebi zamenjajte 

poškodovane dele. Ne odlašajte z zamenjavo poškodovanih delov do zadnjega trenutka; 

Pripravite kotel na kurilno sezono že spomladi. 

35. Ocena tveganja in ukrepi za odpravo nevarnosti

 Upravljavci kotla morajo vedno upoštevati navodila za uporabo in vzdrževanje. Posegi v 

kotle, ki bi lahko ogrozili zdravje ali druge osebe v bližini, so prepovedani. Upravljalci kotla 

morajo biti starejši od 18 let, se seznanijo in izpolnjujejo zahteve iz 14. člena Direktive št. 

24/1984 Coll. 
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Upravljanje s kotlom zahteva pozornost za varnost v smislu morebitnih opeklin. Nikoli ne smete 

pustiti otrok brez nadzora v bližini kotla, ki deluje. Med delovanjem kotlov na trda goriva je med 

obratovanjem prepovedano zvišati nazivno moč (pregrevanje). Na kotel ne smete postavljati 

vnetljivih predmetov. Pri ravnanju z gorivom in pepelom nosite zaščitno opremo (rokavice, maska 

za prah). Kotel mora obratovati pod občasnim nadzorom upravljavca. Uporabnik lahko izvaja samo 

osnovno servisiranje kotla, za ostale posege lahko izvaja smo pooblaščen serviser. Uporabnik ne 

sme spremeniti sestavo in električne opreme kotlov. Čistilna vrata morajo biti vedno zaprta. 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) ali prekomernem 

nalaganju goriva. 

Opozorite otroke na nevarnost in jih zadržujte vstran od kotla med delovanjem. 

POZOR - upoštevajte veljavne protipožarne predpise in imejte v kurilnici na dosegu 

gasilni aparat. Če zazanate nenavadno delovanje kotla, kotel zaustavite in pokličite 

servis 

36. Morebitne napake in odpravljanje napak

Napaka Razlog Rešitev 

Na glavnem stikalu ni lučke 

- izpad napetosti v omrežju 
- nepravilno vstavljen vtikač 

- poškodovano glavno stikalo 
- poškodovan kabel 

- preveri 
- preveri 

- zamenjaj 
- zamenjaj 

Kotel ne dosega željene moči 

- ni dovolj vode v 
sistemu 

- prekomerna moč črpalke 

- dimenzioniranje moči 
kurilne naprave ni bilo 
pravilno 

- gorivo slabe kvalitete (velika 
vsebnost vlage, prevelika 
polena) 

- zagonska dimna loputa ne 
tesni 

- premajhen vlek dimnika 

- prevelik vlek dimnika 

- veternica dimnega 
ventilatorja se je 
deformirala zaradi odprte 
zagonske lopute 

- nezadostno očiščen kotel 
- zamašeni dovodni zračni 

kanali 

- dopolni 

- nastavitev moči obtočne 
črpalke 

- ponovni izračun 

- uporabite suha in razcepljena 
polena 

- popravilo 

- nov dimnik, adaptacija 
- vstavite omejevalec vleka 

v dimnik 
- popravite veternico 
- zamenjava 

- očistite 
- očistite 
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Napaka Razlog Rešitev 

Vrata puščajo dim 

- tesnilna vrvica vrat ne tesni 

- gorilna šoba je zamašena 

- nezadovoljiv vlek dimnika 

- zamenjava 
- nastavitev tečajev vrat 
- ne sežigajte drobnega lesa, 
žagovine, lubja 

- pregled dimnika 

Ventilator ne dela 

- kotel se je pregrel 

- veternica se je zagozdila 

 - poškodovan kondenzator 

- poškodovan motor 
- slab kontakt ali poškodovan 

kabel 

- resetirajte varnostni termostat 

- očistiti in zamenjava 

 - zamenjava 

- zamenjava 
- pregled 
 - zamenjava 

Napake in pomanjkljivosti 
gorilnika, peletnega polža 

- ni pelet 

- peleti se zatikajo v peletnem 
gorilniku 

- peleti se zatikajo v cevi med 
gorilnikom in peletnim 
polžem 

- gorilnik ne dosega željene 
moči 

- motor peletnega polža ne 
dela 

- ostale napake na gorilniku 

- napolnite silos in peletni 
polž z peleti 

- očistite izgorevalno šalčko 

- očistite izgorevalno šalčko 
- preverite padec cevi 
- preverite dolžino pelet 

- majhna kalorična vrednost pelet 
- preverite nastavitve 
- preverite delovanje 

motorja in ga po potrebi 
zamenjajte 

- preverite kvaliteto in 
dimenzije pelet 

- upoštevajte navodila za 
uporabo gorilnika 

E
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37. Rezervni deli

Keramična šoba /5/ 

Keramične obloge /9/, /10/, /14/, /27/, /31/, /32 

Dimni ventilator (code: S0131) /4/ 

Glavno stikalo (code: S0091) /20/ 

Preklopno stikalo I-0-II (code: S0096) /36/ 

Termometer (code: S0041) /18/ 

Delovni termostat (code: S0021) /24/ 

Varnostni termostat (code: S0068) /7/ 

Dimni termostat(code: S0078) 

Kotel z 6 polnim konektorjem - model AC07X /35/ 

Tesnilna vrvica za vrata 18 x 18 – dvojna zgornja vrata - 

(code: S0241) /26/ 

Tesnilna vrvica za vrata18 x 18 – spodnaj vrata za gorilnik 

ATMOS A25 - (code: S0240) /26/ 

Končno stikalo zgornjih vrat (code: S0094) /37/ 

Termostat črpalke (code: S0065) /33/ 

Varovalka (6,3A) 5x20/T6,3A/1500 - type H (code: S0200) /34/ 

Veternica dimnega ventilatorja Ø150 - mala (code: S0141) 

Veternica dimnega ventilatorja Ø175 - velika (code: S0151) 

AD03 modul (code: P0436) 

POZOR – za kotle DC18SP,  DC25SP in DC30SPX se uprabla veternica premera 

150mm, za kotel DC32SP pa veternica premera 175mm. 

 Zamenjava šamotne šobe 

Opis 1. šamotna šoba

2. tesnilo (3 kos)

3. kotlovski kit

Postopek: Odstranite staro šamotno šobo (v nadaljnjem 

besedilu "šoba"). Temeljito očistite sedež na katerem sedi 

šoba vsega katrana in starega tesnila. Iz kotlovskega 

tesnila naredite tesnilo okoli sedeža šobe. Potem vsatvite 

novo šobo, jo postavite na center in ob zgornjih robih 

vstavite priložena tesnila. 

Zamenjava tesnila za vrata 

Postopek: Z izvijačem odstranite staro tesnilo in očistite utor v katerem je sedel. Vstavimo novo 

tesnilo v utor. Z rahlimi udarci kladiva potem porinemo tesnilo na svoje mesto. Rahlo zapremo 

vrata in če se tesnilo ni v redu namestilo še enkrat popravimo z rahlimi udarci kladiv

S L O
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38. Varstvo okolja

Kotli za ogrevanje ATMOS ustrezajo najzahtevnejšim okoljskim zahtevam in so prejeli oznako 

"Okolju prijazen izdelek" v skladu s št. 13/2002 Ministrstva za okolje Češke republike. Kotli so 

certificirani v skladu z evropskim standardom EN 303-5 in spadajo v razrede 4 in 5. 

Odstranitev kotla po poteku roka uporabe 

Potrebno je zagotoviti okolju prijazno odlaganje posameznih delov kotla. 

Pred odstranjevanjem očistite celoten dimnik. 

Kotlovsko telo in pločevinasto oblogo kotla odložite na mesto za zbiranje odpadnega železa 

Vse keramične dele odložite za to primerno mesto na odlagališču. 

OPOMBA - Da zagotovimo okolju skladno delovanje kotla je v njem 

strogo prepovedano kuriti goriva kot so naprimer; plastične vrečke, razni 

plastični materiali, barve, tekstil, laminati, sedimenti in premogov prah. 

Odstranjevanje stare električne in elektronske opreme (Velja za države članice 

Evropske unije in ostale evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov) 

Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da ga ne smete odvreči kot gos-podinjski 

odpadek. Oddati ga morate na zbirnih mestih za odpadno električ-no in elektronsko 

opremo (OEEO). S primerno odstranitvijo tega izdelka boste preprečili negativen vpliv 

na okolje in zdravje, ki bi ga sicer lahko pov-zročila njegova napačna odstranitev. 

Reciklaža materialov zmanjšuje pora-bo novih surovin. Za več informacij o recikliranju 

tega izdelka se obrnite na pristojne službe, komunalni servis ali trgovino, kjer ste ga 

kupili. 

39. Garancijski pogoji

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 (Poročilo o montaži kotla) 

Da je po 12 mesecih opravljen obvezen servisni pregled pooblaščenega serviserja, kar se 
dokaže z vpisom v spodnjo preglednico. 

SLO
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Izdelek ima splošno garancijo 24 mesecev od dneva zagona. Za toplovodni kotlovski blok je 
garancija 36 mesecev od dneva prodaje. 



2 

2 

Izvajalec montaže: 

Podjetje: ............................................................................................................................................... 

Ulica: ..................................................... Kraj: ............................................................................. 

Telefon: .............................................. Mail: ................................................................................. 

Podatki o montaži: 

Dimnik: Dimovodna cev: 

Dimenzija: ............................................. Premer: .................................................. 

Višina: ......................................................  Dolžina: ...................................................... 

Vlek dimnika: .....................................* Število kolenov: .......................... 

Datum kontrole: ............................. Temperatura dimnih plinov: .............................* 

Kratek opis hidravlične povezave: 

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

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

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

Gorivo: 

Vrsta: ..................................................... 

Dimenzija: ............................................. 

Vsebnost vlage: .................................* 

Datum: ........................... 

Meritve emisij: 

Emisije med delovanjem : CO ................. 

CO ................ 

O  .................. 

Podpis in štampiljka izvajalca : ............................................... 

Podpis uporabnika: ..................................... 
* izmerjene vrednosti
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Varnostno opozorilo:
Obvezno opravite meritve izpustov dimnih plinov po končani vgradnji kotla

POROČILO O MONTAŽI KOTLA 

POZOR – Opravite meritev izpusta dimnih plinov po končani vgradnji kotla

http://www.atmos.cz/


REDNI LETNI SERVISI KURILNE NAPRAVE

Datum 

štampiljka in podpis 
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Izjava o skladnosti 

št. 007-11-20/SP
1015 

Proizvajalec: Jaroslav Cankar a syn ATMOS, Velenskeho 487 

294 21 Bela pod Bezdezem, Češka Republika, 

ID: 11303344 

Izjavlja na lastno odgovornost, da 

Izdelek: Kombiniran toplovodni kotel na lesne pelete z avtomatskim dovajanjem in drva ATMOS

Model: DC 15 EP, DC 18 SP, DC 25 SP, DC 30 SPX, DC 32 SP, DC 25 GSP, DC 30 GSP

Uporaba izdelka: Kombiniran toplovodni kotel na lesne pelete z avtomatskim dovajanjem in drva ATMOS

nazivne moči od 14,90 do 35 kw namenjeni za ogrevanje družinskih hiš, poslovnih objektov in  

ostalih podobnih objektov. 

Izdelek ustreza: 

Produkt je pod pogoji iz navedenega varno uporabljati. Proizvajalec Jaroslav Cankar a syn ATMOS opravil dokumentirane 

postopke, da se zagotovi skladnost vseh proizvodov, ki vstopajo na trg s tehnično dokumentacijo in osnovnimi zahtevami 

za proizvodnjo. 

Ugotavljanje skladnost: 

Je bilo izvedeno na osnovi zakona št. 22/1997 Sb., N.V. č. 163/2002 Sb., N.V.č. 17/2003 Sb., N.V. č. 616/2006 Sb., 

N.V.č.26/2003 Sb., N.V. č. 272/2011 Sb. 

Za ugotavljanje skladnosti je bila podlaga certifikat št. B-30-00967-20 rev.1 z d  ne 29.09.2020 z veljavnostjo do 
30.09.2022, izdanem v avtorizirani preizkuševalnici izdanem v avtorizirani preizkuševalnici  Strojirensky zkušbeni 
ustav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO (priglašena številka laboratorija: 1015), ki izpolnjuje ISO EN 17025.

V Bele pod Bezdezem dne 03.11.2020

Odgovorna oseba za sestavljanje tehnične dokumentacije je tehnični direktor podjetja Atmos Ing. Petr Cankar 
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Standardu o električni opremi LVD: 2014/35/EU, EN 60730-1:2000

Standardu o varnosti električnih aparatov VGA: EN 60335-2-102:2007, EN 60335-1 ed.3:2012 

Standardu o elektromagnetni kompatibilnosti EMC: 2014/30/EU, EN 61000-6-1:2007

Standardu o kotlih na trda goriva EN 303-5:2012 ki je harmoniziran z direktivo o strojih 2006/42/ES

http://www.atmos.cz/


Informacijski list – Kotli na trda goriva / Product sheet - Solid fuel boilers 

Kotli na lesno biomaso z avtomatskim doddajanjem goriva C1 / Hot-water boilers for wood pellet C1 with automatic fuel supply 

Proizvajalec:  

Supplier‘s name or trademark: 

Jaroslav Cankař a syn ATMOS 

ATMOS 
Model Razred energetske  

učinkovitosti 

Imenska moč Indeks energetske 

učinkovitosti 

Sezonska energetska 

 učinkovitost 

Predpisano gorivo Posebni 
previdnostni ukrepi 

Model identifer Energy efficiency 

class 

Rated heat output Energy Efficiency 

Index 

Seasonal space heating 

energy efficiency 

Preffered fuel Specific precautions 

kW % 

DC 18 SP A+ 15 118 80 Lesni peleti C1 / wood pellet C1 
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DC 25 SP A+ 20 118 80 Lesni peleti C1 / wood pellet C1 

DC 30 SPX A+ 20 118 80 Lesni peleti C1 / wood pellet C1 

DC 32 SP A+ 20 118 80 Lesni peleti C1 / wood pellet C1 
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Podatkovni list skladen z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 

Identifikacijska oznaka modela: ATMOS DC18SP 

Način polnjenja: ročno:

kotel bi moral delovati s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj 780(*) litrov]

Kondenzacijski kotel: ne 

Kotel na trdno gorivo za soproizvodnjo: ne Kombinirani kotel: da 

Gorivo Osnovno gorivo 
(samo eno): 

 Druga   
primerna 
goriva: 

ηs [x %]: 

Sezonske emisije pri ogrevanju 
prostorov (****) 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3

Polena, vsebnost vlage ≤ 25 % da ne 79 16 6 163 192 

Lesni sekanci, vsebnost vlage 15–35 % ne ne 

Lesni sekanci, vsebnost vlage > 35 % ne ne 

Stisnjen les v obliki peletov ali briketov ne da 80 19 6 236 192 

Žagovina, vsebnost vlage ≤ 50 % ne ne 

Druga lesna biomasa ne ne 

Nelesna biomasa ne ne 

Bituminozni  premog ne ne 

Rjavi premog (vključno z briketi) ne ne 

Koks ne ne 

Antracit ne ne 

Briketi iz mešanega fosilnega goriva ne ne 

Drugo fosilno gorivo ne ne 

Briketi iz mešanice biomase (30–70 %)/fosilnega goriva ne ne 

Druga mešanica biomase in fosilnega goriva ne ne 

Značilnosti pri delovanju samo z osnovnim gorivom: 

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota 

Koristna izhodna toplota Izkoristek 

Pri nazivni izhodni toplotni moči Pn (***) 20 kW Pri  nazivni 
plotni moči 

izhodni to ηn 84,8 % 

Pri 30 % nazivne izhodne 
toplotne moči 

Pp   NP kW Pri 30 % nazivne 
izhodne toplotne moči 

ηp  NP % 

Za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo: električni izkoristek Dodatna potreba po električni moči 

Pri   nazivni   izhodni   to 
plotni moči 

elmax 0,040 kW 

Pri nazivni izhodni toplotni moči ηel,n 0,00 % Pri 30 % nazivne 
izhodne toplotne moči 

elmin kW 

Vgrajene sekundarne opreme za blaže 
nje emisij, če je primerno 

  NP kW 

V stanju pripravljenosti PSB 0,003 kW 

 Kontaktni podatki: Jaroslav Cankař a syn ATMOS, Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká Republika 

 Distributer za Slovenijo: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3 , 3220 ŠTORE 

(*) Prostornina hranilnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) ali 300 litrov, kar j e več, pri čemer je Pr naveden v kW.  
(**)Prostornina hranilnika = 20 × Pr, pri čemer j e Pr naveden v kW. 

(***) Za osnovno gorivo je Pn enak Pr. 
(****) PM = trdni delci, OGC = organske plinske mešanice, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi. 

Potrdilo o preiskusu: št. O-B-00055-19, O-39-00122-16, Strojirensky zkušebni ustav Brno

  NP 



Podatkovni list skladen z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 

Identifikacijska oznaka modela: ATMOS DC25SP
Nacǐn polnjenja: ročno:  

kotel bi moral delovati s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj1094(*) litrov]

Kondenzacijski kotel: ne 

Kotel na trdno gorivo za soproizvodnjo: ne Kombinirani kotel: da 

Gorivo Osnovno gorivo 
(samo eno): 

 Druga   
primerna 
goriva: 

ηs [x %]: 

Sezonske emisije pri ogrevanju 
prostorov (****) 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3

Polena, vsebnost vlage ≤ 25 % ne da 79 9 17 643 195 

Lesni sekanci, vsebnost vlage 15–35 % ne ne 

Lesni sekanci, vsebnost vlage > 35 % ne ne 

Stisnjen les v obliki peletov ali briketov da ne 80 19 5 230 191 

Žagovina, vsebnost vlage ≤ 50 % ne ne 

Druga lesna biomasa ne ne 

Nelesna biomasa ne ne 

Bituminozni  premog ne ne 

Rjavi premog (vključno z briketi) ne ne 

Koks ne ne 

Antracit ne ne 

Briketi iz mešanega fosilnega goriva ne ne 

Drugo fosilno gorivo ne ne 

Briketi iz mešanice biomase (30–70 %)/fosilnega goriva ne ne 

Druga mešanica biomase in fosilnega goriva ne ne 

Značilnosti pri delovanju samo z osnovnim gorivom: 

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota 

Koristna izhodna toplota Izkoristek 

Pri nazivni izhodni toplotni moči Pn (***) 27 kW Pri  nazivni 
plotni moči 

izhodni to ηn 82,5 % 

Pri 30 % nazivne izhodne 
toplotne moči 

Pp NP kW Pri 30 % nazivne 
izhodne toplotne moči 

ηp NP % 

Za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo: električni izkoristek Dodatna potreba po električni moči 

Pri   nazivni   izhodni   to 
plotni moči 

elmax 0,036 kW 

Pri nazivni izhodni toplotni moči ηel,n 0,00 % Pri 30 % nazivne 
izhodne toplotne moči 

elmin kW 

Vgrajene sekundarne opreme za blaže 
nje emisij, če je primerno 

 NP kW 

V stanju pripravljenosti PSB 0,003 kW 

Kontaktni podatki: Jaroslav Cankař a syn ATMOS, Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká Republika

 Distributer za Slovenijo: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3 , 3220 ŠTORE

(*) Prostornina hranilnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) ali 300 litrov, kar j e več, pri čemer je Pr naveden v kW.  
(**)Prostornina hranilnika = 20 × Pr, pri čemer j e Pr naveden v kW. 

(***) Za osnovno gorivo je Pn enak Pr. 
(****) PM = trdni delci, OGC = organske plinske mešanice, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi. 

Potrdilo o preiskusu: št. O-39-00123-16, O-39-00122-16, Strojirensky zkušebni ustav Brno

NP



Podatkovni list skladen z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 

Identifikacijska oznaka modela: ATMOS DC30SPX
Nacǐn polnjenja: ročno:  
kotel bi moral delovati s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj 1229(*) litrov]

Kondenzacijski kotel: ne 

Kotel na trdno gorivo za soproizvodnjo: ne Kombinirani kotel: da 

Gorivo Osnovno gorivo 
(samo eno): 

 Druga   
primerna 
goriva: 

ηs [x %]: 

Sezonske emisije pri ogrevanju 
prostorov (****) 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3

Polena, vsebnost vlage ≤ 25 % da ne 79 9 17 643 195 

Lesni sekanci, vsebnost vlage 15–35 % ne ne 

Lesni sekanci, vsebnost vlage > 35 % ne ne 

Stisnjen les v obliki peletov ali briketov ne da 80 19 5 230 191 

Žagovina, vsebnost vlage ≤ 50 % ne ne 

Druga lesna biomasa ne ne 

Nelesna biomasa ne ne 

Bituminozni  premog ne ne 

Rjavi premog (vključno z briketi) ne ne 

Koks ne ne 

Antracit ne ne 

Briketi iz mešanega fosilnega goriva ne ne 

Drugo fosilno gorivo ne ne 

Briketi iz mešanice biomase (30–70 %)/fosilnega goriva ne ne 

Druga mešanica biomase in fosilnega goriva ne ne 

Značilnosti pri delovanju samo z osnovnim gorivom: 

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota 

Koristna izhodna toplota Izkoristek 

Pri nazivni izhodni toplotni moči Pn (***) 30 kW Pri  nazivni 
plotni moči 

izhodni to ηn 82,5 % 

Pri 30 % nazivne izhodne 
toplotne moči 

Pp NP kW Pri 30 % nazivne 
izhodne toplotne moči 

ηp NP % 

Za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo: električni izkoristek Dodatna potreba po električni moči 

Pri   nazivni   izhodni   to 
plotni moči 

elmax 0,040 kW 

Pri nazivni izhodni toplotni moči ηel,n 0,00 % Pri 30 % nazivne 
izhodne toplotne moči 

elmin kW 

Vgrajene sekundarne opreme za blaže 
nje emisij, če je primerno 

 NP kW 

V stanju pripravljenosti PSB 0,003 kW 

NP

Kontaktni podatki: Jaroslav Cankař a syn ATMOS, Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká Republika

 Distributer za Slovenijo: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3 , 3220 ŠTORE

(*) Prostornina hranilnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) ali 300 litrov, kar j e več, pri čemer je Pr naveden v kW.  
(**)Prostornina hranilnika = 20 × Pr, pri čemer j e Pr naveden v kW. 

(***) Za osnovno gorivo je Pn enak Pr. 
(****) PM = trdni delci, OGC = organske plinske mešanice, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi. 

Potrdilo o preiskusu: št. O-39-00123-16, 0-39-00122-16, Strojirensky zkušebni ustav Brno



Podatkovni list skladen z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 

Identifikacijska oznaka modela: ATMOS DC32SP
Način polnjenja: ročno:  
kotel bi moral delovati s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj 1454(*) litrov]

Kondenzacijski kotel: ne 

Kotel na trdno gorivo za soproizvodnjo: ne Kombinirani kotel: da 

Gorivo Osnovno gorivo 
(samo eno): 

 Druga   
primerna 
goriva: 

ηs [x %]: 

Sezonske emisije pri ogrevanju 
prostorov (****) 

PM OGC CO NOx 

[x] mg/m3

Polena, vsebnost vlage ≤ 25 % da ne 78 13 16 546 163 

Lesni sekanci, vsebnost vlage 15–35 % ne ne 

Lesni sekanci, vsebnost vlage > 35 % ne ne 

Stisnjen les v obliki peletov ali briketov ne da 80 19 5 230 191 

Žagovina, vsebnost vlage ≤ 50 % ne ne 

Druga lesna biomasa ne ne 

Nelesna biomasa ne ne 

Bituminozni  premog ne ne 

Rjavi premog (vključno z briketi) ne ne 

Koks ne ne 

Antracit ne ne 

Briketi iz mešanega fosilnega goriva ne ne 

Drugo fosilno gorivo ne ne 

Briketi iz mešanice biomase (30–70 %)/fosilnega goriva ne ne 

Druga mešanica biomase in fosilnega goriva ne ne 

Značilnosti pri delovanju samo z osnovnim gorivom: 

Element Simbol Vrednost Enota Element Simbol Vrednost Enota 

Koristna izhodna toplota Izkoristek 

Pri nazivni izhodni toplotni moči Pn (***) 35 kW Pri  nazivni 
plotni moči 

izhodni to ηn 81,6 % 

Pri 30 % nazivne izhodne 
toplotne moči 

Pp NP kW Pri 30 % nazivne 
izhodne toplotne moči 

ηp NP % 

Za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo: električni izkoristek Dodatna potreba po električni moči 

Pri   nazivni   izhodni   to 
plotni moči 

elmax 0,250 kW 

Pri nazivni izhodni toplotni moči ηel,n 0,00 % Pri 30 % nazivne 
izhodne toplotne moči 

elmin kW 

Vgrajene sekundarne opreme za blaže 
nje emisij, če je primerno 

 NP kW 

V stanju pripravljenosti PSB 0,003 kW 

NP

Kontaktni podatki: Jaroslav Cankař a syn ATMOS, Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká Republika

 Distributer za Slovenijo: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3 , 3220 ŠTORE

(*) Prostornina hranilnika = 45 × Pr × (1 – 2,7/Pr) ali 300 litrov, kar j e več, pri čemer je Pr naveden v kW.  
(**)Prostornina hranilnika = 20 × Pr, pri čemer j e Pr naveden v kW. 

(***) Za osnovno gorivo je Pn enak Pr. 
(****) PM = trdni delci, OGC = organske plinske mešanice, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi. 

Potrdilo o preiskusu: št. O-30-00676-16, O-39-00122-16, Strojirensky zkušebni ustav Brno
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