
renomovanou  a  vysoce  ceněnou  společností  v  Polsku  i  v  zahraničí.

způsob.  Opravdu  si  vážíme  vašeho  názoru  na  nás  a  naše  partnery.  Jak  se  snažíme  neustále  zlepšovat  naše

zůstávají  na  předním  místě  výrobců  kotlů  na  tuhá  paliva.  Zavedli  jsme  implementaci  a

Užívejte  si  teplé  a  pohodlné  dny  po  celý  rok!

Naším  cílem  je  oslovit  každého  zákazníka  prostřednictvím  společností,  které  nás  budou  profesionálně  zastupovat

kotle  ústředního  topení  na  biomasu  a  fosilní  paliva.  Neustále  vylepšujeme  a  upgradujeme  naše  produkty

poskytované  našimi  partnery.

nové  technologie.

KOSTRZEWA  byla  založena  v  roce  1978.  Od  svých  počátků  se  firma  zabývá  výrobou

Rádi  bychom  Vám  poděkovali,  že  jste  si  vybrali  zařízení  KOSTRZEWA,  špičkově  vyrobené  zařízení

produktů,  zašlete  nám  prosím  jakékoli  připomínky,  které  můžete  mít  týkající  se  našeho  vybavení  a  služeb

projektové  oddělení  nových  technologií,  jejichž  cílem  je  neustále  zdokonalovat  naše  produkty  a  zavádět  je

Vážený  uživateli  zařízení  KOSTRZEWA!
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POTVRZENÍ  KVALITY  A  KOMPLETNOSTI  KOTLE)  DO  DVOU  TÝDNŮ  
OD  TERMÍNU  INSTALACE  KOTLE,  NEJPOZDĚJI  VŠAK  DO  DVOU  MĚSÍCŮ  OD  DATU  NÁKUPU  
VEDÍ  K  ZÁNIKU  VAŠE  ZÁRUKY  NA  VÝMĚNÍK  TEPLA.

DŮLEŽITÉ!!!
UVĚDOMTE  SI  PROSÍM,  ŽE  NEZASLÁNÍ  SPRÁVNĚ  VYPLNĚNÝ  ZÁRUČNÍ  

LIST  (VČ.

VÁŽENÍ  UŽIVATELÉ  KOTLÍ  NA  PELETY  EEI  MATIC

ZÁKLADNÍ  BEZPEČNOSTNÍ  POKYNY  PROVOZU  KOTLE!!!

KOSTRZEWA  SERVICE  UL.  

PRZEMYSŁOWA  1,  11-500  GIŻYCKO  WOJ.  
WARMIŃSKO  -  MAZURSKIE  TELEFON:  +48  

87  428  53  51  NEBO  +48  87  428  11  34  E-MAIL:  

SERWIS@KOSTRZEWA.COM.PL

kouřovodu  v  souladu  s  doporučeními  výrobce.

4

Zasláním  zpět  záručního  listu  Vám  umožníme  zaregistrovat  Vás  v  naší  databázi  uživatelů  kotlů  a  poskytnout  Vám  
rychlý  a  spolehlivý  servis.

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

1.  Před  spuštěním  kotle  si  přečtěte  návod.  2.  Před  spuštěním  kotle  

zkontrolujte,  zda  je  připojen  k  systému  ústředního  vytápění  a

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

Pro  Vaši  vlastní  bezpečnost  a  pohodlné  používání  kotle  nám  prosím  zašlete  SPRÁVNĚ  VYPLNĚNÉ  (TJ.  VŠECHNY  
ZÁZNAMY  A  RAZÍTKA)  poslední  kopii  záručního  listu  a  potvrzení  o  kompletnosti  kotle  (poslední  strana  tohoto  návodu  k  obsluze)  na  
následující  adresu:

3.  Neotevírejte  dvířka,  pokud  je  kotel  v  provozu.  4.  Nedovolte,  

aby  se  palivová  nádrž  úplně  vyprázdnila.

Než  připojíte  a  spustíte  svůj  kotel  EEI  Pellets  Matic,  zkontrolujte  prosím  parametry  vašeho  kouřovodu  s  údaji  v  
přiložené  tabulce  (tah  kouřovodu,  průřez  kouřovodu)  a  také  zda  je  zařízení  vhodné  pro  vytápění  daného  povrch  (potřeba  tepla  
budovy).
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ZTRÁTA  ZÁRUKY  ZPOŽDÍ  JAKÉKOLI  OPRAVY  A  VYŽADUJE  UŽIVATELE  KOTLE  
UHRADIT  VŠECHNY  NÁKLADY  NA  OPRAVU  A  CESTOVNÍ  NÁKLADY  
OPRAVÁŘE.

Děkuji  za  pochopení.  S  pozdravem  SERVIS  KOSTRZEWA.

5

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka
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2  Obecné.

3  Rozsah  dodávky

1.  Úvod

S  PODMÍNKAMI  TOHOTO  NÁVODU  K  OBSLUZE  A  ÚDRŽBĚ .

KOSTRZEWA  NENÍ  ODPOVĚDNÁ  ZA  ŽÁDNÉ  ŠKODY  VZNIKLÉ  Z  TÍM

NESPRÁVNÁ  INSTALACE  ZAŘÍZENÍ  A  NEDODRŽENÍ

Návod  k  obsluze  je  nedílnou  součástí  kotle  a  musí  být  poskytnut  uživateli  tohoto  zařízení.  Nainstalujte  
produkt  v  souladu  s  touto  uživatelskou  příručkou,  příslušnými  normami  a  postupy.  Provoz  kotle  v  souladu  s  návodem  
k  obsluze  zaručuje  bezpečnou  a  bezporuchovou  funkci  a  je  předpokladem  pro  uplatnění  záruky  výrobce.  Specifikace  
se  mohou  bez  upozornění  změnit.

Kotel  EEI  Pellets  Matic  s  nominálním  výkonem  160,  300[kW]  a  automatickým  podáváním  pelet  udává  
nové  trendy  ve  využívání  biologického  paliva.  Kotel  EEI  Pellets  Matic  lze  bez  nadsázky  nazvat  „topným  systémem“,  
protože  toto  jediné  zařízení  představuje  nejkvalitnější,  plně  vybavený  a  automatizovaný  produkt.

•  výměník  tepla  kotle,  •  

hořák  Platinum  Bio  Spin,  •  

adaptér  hořáku,  •  zásobník,  •  

podavač  paliva,  •  flexibilní  
hadice,  •  regulátor  EEI  Pellets  

Matic  (průmyslová  skříň),  •  

bezpečnostní  omezovač  teploty  STB,  •  sada  nástrojů  

pro  čištění,

Sestava  kotle  EEI  Pellets  Matic  obsahuje:

Spolehlivá  trubková  konstrukce  kotle  se  spalinovými  trubkami  umožňuje  optimální  využití  otopné  
plochy  a  nevystavuje  výměníkovou  sekci  nadměrnému  tepelnému  zatížení  při  zachování  kompaktních  rozměrů.  Naše  
společnost  nabízí  spolehlivá,  odolná  a  cenově  výhodná  řešení.  Zařízení  má  schopnost  automaticky  spalovat  biomasu  
ve  formě  pelet.

Pro  uživatele  je  také  důležitá  jednoduchá  a  intuitivní  obsluha  řídicích  systémů  kotle/kotelny.  Velký  
grafický  displej  v  kombinaci  s  ergonomickým  a  přehledným  rozhraním  řídicího  systému  kotle  usnadňují  používání  
našich  řešení.

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka
6
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4  Specifikace  kotle

emise  a  spotřeba  energie  u  akreditovaného  testovacího  subjektu;  byl  rovněž  certifikován  na  emise  a  výkon  akreditovaným  
certifikačním  subjektem,  který  zaručuje  soulad  se  směrnicí  Evropského  parlamentu  a  Rady  2009/125/ES  ze  dne  21.  října  2009  o  
obecných  pravidlech  pro  stanovení  požadavků  na  ekodesign  výrobků  spojených  se  spotřebou  energie  a  Evropskou  komisí  Nařízení  
(ES)  č.  2015/1189  ze  dne  28.  dubna  2015,  kterým  se  provádí  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2009/125/ES  o  požadavcích  na  
kotle  na  tuhá  paliva.

Kotel  typu  EEI  Pellets  Matic  je  nízkoteplotní  vodní  kotel  se  spalovacím  okruhem  se  třemi  spalinami.

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

7

Kotel  byl  vyroben  v  souladu  s  normou  EN  303-5:2012  a  testován  na  její  proud

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

•  uživatelská  příručka.
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Obrázek  4.1  Schéma  rozměrů  -  pohled  zepředu.

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka
8

Obrázek  4.2  Rozměrový  diagram  (boční  pohled).

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)
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KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka
9

Obrázek  4.3.  Popis  EEI  Pellets  Matic:  přípojky  kotle:T1-  Výstup  topení  (přívod),  T2-  Vstup  topení  (zpátečka),  T3;T4-  
Pojistka,  T5-  Odvod  vody  z  kotle

Machine Translated by Google
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EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

Tabulka  1.  Tabulka  rozměrů  pro  kotel  EEI  Pellets  Matic.

T2

300

1290

855

995

DN  80

K

1750

6/4”  DN  40

Ø300

633

Rp1

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

T1

F

745

2”

1670

160

T5

6/4”  DN  40

J

1400

605

Rp1

L

Matic

710

E

1125

já

3120

T4

1570

1870

1500

B

DN  80
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1136

50-80

160-48

3

0,0188

300

0,15-0,30

(EN  303-5:2012 /  PN-  EN  ISO
17225-2  –  klasa  C1/A1)

303-91

111,4

6

0,15-0,30

230,  50,  2

5

0,0948

300

3

1155

84,9

163,2

45

561

91,7

50-80

0,0054

6

303

2

Dřevěné  palety

91,9

17225-2  –  klasa  C1/A1)

79,8

X

(EN  303-5:2012 /  PN-  EN  ISO

230,  50,  2

45

5

91,1

0,0495

520

209

Dřevěné  palety

93,6

110,3

4.1  Technický  list  kotle  EEI  Pellets  Matic

0

0

0

0

mm

Doba  hoření  při  jmenovitém  výkonu

bar

h

C

Účinnost  při  jmenovitém  výkonu

Minimální  teplota  vody  na  zpátečce  kotle

Průměr  kouřovodu

C

PARAMETR

Spotřeba  energie  v  režimu  "STANDBY" . W

kW

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

[V,  Hz,  A]Zdroj  napájení

Litr

kg/s

Výkonový  rozsah  teplovodního  kotle

Spotřeba  energie  při  minimálním  výkonu W

Třída  kotle  podle  EN  303-5:2012

bar

Design  kotle  EEI  Pellets  Matic  jako  kompletní  topné  zařízení.

Hmotnostní  průtok  spalin  při  minimálním  výkonu

Jmenovitý  výkon  teplovodního  kotle

C

kW

Teplota  spalin  při  jmenovitém  výkonu

mm

kg/s

Rozměry  vstupního  otvoru

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

Hmotnostní  průtok  spalin  při  jmenovitém  výkonu

Příkon  při  jmenovitém  výkonu W

Rozsah  nastavení  regulace  teploty

Max.  úrověn  hluku

Kapacita  vody

mbar

Kapacita  plnicí  komory Litr

C

mbar

Průtokový  odpor  kotle  pro  20K

dB

%

Zkušební  tlak

Teplota  spalin  při  minimálním  výkonu

Pelety  SI  EEI  Matic  160  Pelety  EEI  Matic  300

W

mbar

(výhřevnost  paliva:  17  280  kJ/kg)

Tah  kouřovodu

Spotřeba  energie  při  maximálním  výkonu

Maximální  provozní  tlak

11

Typ  paliva Klasa

Průtokový  odpor  kotle  na  10K

Účinnost  při  minimálním  výkonu

%
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Obrázek  4.4.  Provedení  kotle  EEI  Pellets  Matic:  1  –  kotlový  popelník;  2  –  hořák;  3  –  automatický  čisticí  systém;  4  –  STB;  5  –  
izolace  kotle;  6  –  řídicí  systém  vzduchového  kompresoru ;  7  –  čištění  spalinové  komory;  8  –  řídicí  systém  kotle;  9  –  vzduchový  
kompresor  10  –  izolační  dvířka.

12
EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)
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4.2  EEI  Pellets  Matic  Těleso  kotle

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

EEI  Pellets  Matic  je  kotel  se  spalovacím  okruhem  se  třemi  spalinami.  Všechny  komponenty  kotle  jsou  svařeny  MAG  -  135.  
Většina  komponentů  kotle  je  svařena  koutovými  a  tupými  svary.

Těleso  kotle  je  vyrobeno  z  následujících  materiálů:

Obrázek  4.5.  Oběh  spalin  v  kotlích  EEI  Pellets  Matic.

13

•  sestava  vnějšího  pláště  –  P265GH  –  běžná  ocel  pro  všeobecné  použití,  tloušťka  5  mm,  •  sestava  vnějšího  

pláště  –  P265GH  –  běžná  ocel  pro  všeobecné  použití,  tloušťka  4  mm,  •  kouřovody  -  P235GH  -  trubky  o  síle  

stěny  3,65  mm,  •  plášť  kotle  –  DC01  –  práškově  lakované  1,5mm  ocelové  plechy,  •  izolace  kotlového  tělesa  

–  minerální  vlna  se  štítem.
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4.3  Hořák  Platinum  Bio  Spin

pelety)  spalování.  Komponenty  hořáku,  které  jsou  v  kontaktu  s  plamenem,  jsou  vyrobeny  ze  žáruvzdorné  oceli.

B

Výkon  hořáku  je  nutné  zvolit  na  základě  dané  kotlové  jednotky  EEI  Pellets  Matic.  'Platinum  Bio

C

570

300

Následující  tabulka  (viz  „Datový  list  Platinum  Bio  Spin“)  ukazuje  základní  specifikace  Platinum  Bio

E

543

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

Tabulka  2.  Údaje  o  rozměrech  hořáku  Platinum  Bio  Spin  určené  pro  EEI  Pellets  Matic  [mm].

230  kW  330  kW

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

507

Lokálně  vyráběný  hořák  Platinum  Bio  Spin  je  vyhrazené  zařízení  na  tuhá  paliva  (dřevo

A 475

237

514

252,5

Diagram  rozměrů  odstředivého  hořáku“  a  tabulka  ukazují  standardní  rozměry  hořáků  Platinum  Bio  Spin.

543

D

350

Odstředivý  hořák.

F

1188

14

Obrázek  .4,  7.  Diagram  rozměrů  hořáku  Platinum  Bio  Spin.

1193

ØG

Platinum  Bio  Spin

563

435
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5  Elektrické  připojení

POUŽÍVÁNÍ  ZÁSUVKY  BEZ  KONTAKTU  OCHRANNÉHO  VODIČE  MŮŽE  ZPŮSOBIT  

ÚRAZ  ELEKTRICKÝM  PROUDEM!

NEPŘIPOJUJTE  ŽÁDNÁ  JINÁ  ZAŘÍZENÍ!

5.  Napájecí  systém  230  V/50  Hz  vyhovující  místním  normám  a  předpisům  musí  být  k  dispozici  v

9.  Elektroinstalační  systém  smí  instalovat  a  opravovat  pouze  oprávněný  personál.  10.  Před  

servisem  odpojte  napájení.  11.  Čidlo  teploty  kotle  musí  být  instalováno  a  zajištěno  v  
ponorném  pouzdru  ve  vodní  části.  Zbývající  kabel  je  třeba  svinout  a  uložit  do  vnějšího  pláště  kotle  nebo  na  jiné  

bezpečné  místo  (zajištěno  proti  sesmeknutí  z  objímky).

Obecné  pokyny  pro  elektroinstalační  systémy  ovládání  kotle,  kotle  a  jeho  příslušenství:

ochrana  a  proudový  chránič.

15
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8.  Zařízení  (kotel/řídící  systém)  musí  být  připojeno  k  samostatnému  okruhu  s  nadproudem
národní  nebo  místní  předpisy  o  elektrických  připojeních.

instalace.
13.  Elektrické  zařízení  (ovládání,  rozvodnice,  hořák  a  čidla)  je  určeno  pro  vnitřní  prostory

7.  Všechna  připojení  musí  být  v  souladu  se  schématem  zapojení  a  musí  odpovídat  příslušným

12.  Zajistěte  řádné  větrání  zařízení  (ovládání)  a  volné  proudění  vzduchu  k  ventilačním  otvorům  a  cirkulaci  vzduchu  
kolem  zařízení.

6.  Elektroinstalační  systém  by  měl  být  ukončen  zástrčkovou  zásuvkou  s  ochrannou  svorkou.

Zabraňte  vniknutí  vody,  vlhkosti,  prachu  a  nečistot  do  zařízení,  jinak  může  dojít  ke  zkratu,  úrazu  elektrickým  

proudem,  požáru  nebo  poškození.

Kabely  nesmí  být  ohnuté  nebo  zlomené  a  izolace  nesmí  být  poškozena  po  celé  délce.

kotelna.
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6  Pokyny  pro  návrh

INSTALACE  A  VŠECHNA  PŘIPOJENÍ  MUSÍ  SPLŇOVAT

PŘÍSLUŠNÉ  STANDARDY  A  PŘEDPISY!

Vzdálenost  stěn  kotle  a  příslušenství  od  stěn  místnosti  musí  zaručovat  snadné  a

16

místnost  -  rozměrový  diagram")  a  tabulka  (viz  "Rozměrové  údaje  kotle")  ukazují  doporučenou  instalaci

Veškeré  instalační  práce  musí  být  provedeny  v  souladu  s  platnými  národními  a  evropskými  normami.

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

bezporuchový  provoz  teplovodního  kotle  (obsluha  řídicího  systému  kotle,  efektivní  ruční  podávání  paliva

Kotel  EEI  Pellets  Matic  lze  připojit  k  uzavřeným  nebo  otevřeným  systémům  ústředního  vytápění.  V  kotli  lze  topit  
dřevěnými  peletami.  Instalace  by  měla  být  provedena  v  souladu  s  technickými  normami  odborníkem,  který  bude  
odpovědný  za  správný  provoz  kotle.  Před  připojením  kotle  k  systému  ústředního  vytápění  je  nutné  systém  
propláchnout,  aby  se  odstranily  nečistoty  zbývající  po  instalaci  systému.  Zabraňuje  přehřátí  kotle,  hluku  v  systému,  
poruchám  na  čerpadle  a  směšovacím  ventilu.  Kotel  by  měl  být  vždy  připojen  k  systému  ústředního  vytápění  
pomocí  spojek,  nikdy  ne  svařováním.  Připojení  kotle  k  systému  ústředního  vytápění  musí  být  provedeno  dle  normy  
EN  12828:2012+A1:2014.

prostor  pro  kotel  a  jeho  příslušenství.

do  násypky,  opravy,  prohlídky  atd.).  Při  plánování  a  instalaci  zajistěte  dostatečný  prostor

Jištění  zpátečky  kotle  (pro  nízkou  teplotu)  musí  být  provedeno  3cestným  směšovacím  ventilem  se  
servopohonem  (napojeným  na  řídící  jednotku  kotle).  Dále  musí  být  instalováno  dostatečně  dimenzované  kotlové  
čerpadlo  (napojené  na  řídící  jednotku  kotle).  Rychlost  otevírání  3cestného  směšovacího  ventilu  pro  ochranu  
zpátečky  kotle  musí  být  30  sekund  nebo  maximálně  60  sekund.

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

kotle  a  jeho  příslušenství  z  hlediska  vzdálenosti  potřebné  k  otevření  všech  dvířek  kotle  a  k  čištění
spalovací  komory  a  přepážek  výměníku.  Následující  schéma  (viz  'Umístění  kotle  v  kotli

6.1  Požadavky  na  umístění  hořáku
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C

H1

B

A

mm    500

Označení

mm    1100

Tabulka  3.  Údaje  o  rozměrech  kotelny.

Obrázek  6.4.  Umístění  kotle  v  kotelně  -  rozměrové  schéma

mm    500
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HodnotyJednotka

mmG

X  -  rozměr  závisí  na  velikosti  a  umístění  nádrže.  Pro  přesné  informace  a  
pomoc  při  výběru  zásobníku  a  jeho  umístění  vzhledem  ke  kotli  kontaktujte  
prosím  technické  oddělení  KOSTRZEWA.

50

mm    2500
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6.3  Požadavky  na  hydraulický  systém

6.2  Požadavky  na  kotelnu

•  základy  musí  vyčnívat  přes  podlahu  kotelny,  •  okraje  základů  musí  být  

zajištěny  ocelovými  úhelníky.

•  kotelna  musí  být  vybavena  vzduchotechnickým  potrubím  o  průřezu  minimálně  50  %  kouřovodu

19

•  nepoužívat  mechanické  větrání  v  místnosti  s  topeništěm  na  tuhá  paliva,  pokud  je  spalovací  vzduch  přiváděn  přímo  z  místnosti  a  

spaliny  jsou  odváděny  gravitačně  potrubím  ze  zařízení,

a)  Založení  kotle  min.  0,05  m  Požadavky  na  
základ  kotle:

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

Požadavky  na  větrání  kotelny:

proti  mrazu.  17.  

Expanzní  nádoba  by  měla  být  instalována  na  zpátečce  kotle.

14.  Hydraulický  systém  musí  být  vyroben  v  souladu  se  správnou  stavební  praxí,  příslušnými  normami  a  předpisy  a  projektovým  

zadáním.  15.  Kotel  může  pracovat  v  uzavřených  topných  systémech.  Podle  výsledků  bezpečnostních  zkoušek  provedených  v  

Akreditovaném  zkušebním  subjektu  mají  kotle  spalovací  systém  s  funkcí  rychlého  odstavení*  a  mohou  pracovat  v  uzavřeném  

systému  bez  přídavných  zařízení  pro  odvod  nadměrného  tepla  kotle.  Nevylučuje  to  povinnost  aplikovat  normu  PN-B-02414:1999  

„Vytápění  a  dálkové  vytápění  --  Ochrana  uzavřených  instalací  vodního  vytápění  s  membránovými  tlakovými  expanzními  

nádobami  --  Specifikace“.  16.  Expanzní  nádoba  musí  být  instalována  v  nejvyšším  bodě  topného  systému  a  chráněna

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

c)  Větrání  kotelny

•  podlaha  musí  klesat  ve  směru  studny.

•  průřez  výstupního  potrubí  nesmí  být  menší  než  14x14  cm2,  •  průduchy  musí  být  

vyrobeny  z  nehořlavých  materiálů.

změny  a  dopady,

•  kotelna  musí  být  z  nehořlavých  materiálů,  odolných  extrémním  teplotám

průřezová  plocha  s  výstupem  pod  stropem  kotelny,

Požadavky  na  podlahu  kotelny:

•  kotelna  musí  být  vybavena  vzduchotechnickým  potrubím  o  průřezu  minimálně  25  %  kouřovodu

plocha  průřezu,  min.  20x20  cm2,

b)  Podlaha  kotelny
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**  Teplota  vody  na  zpátečce  kotle  musí  být  min.  45°C,  aby  se  zabránilo  korozi  kotle  v  důsledku  nežádoucí  a  
nadměrné  kondenzace  spalin  v  kotli.

Systém)**

2)  omezovač  teploty  (s  ručním  resetem).

teploty  na  zpátečce  kotle  instalací  kotlového  čerpadla  se  směšovacím  ventilem  (směšování  kotle
18.  Pro  zajištění  správných  pracovních  podmínek  a  bezporuchového  provozu  kotle  zajistěte  min

1)  ovládací  termostat,

KOSTRZEWA  –  WERSJA  ROBOCZA  INSTRUKCJI  (NÁVRH)

spalovací  systém,  ve  kterém  by  mohla  být  výroba  tepla  přerušena  tak  náhle,  že  nenastane  provozní  stav  
ohrožující  bezpečnost  vody  nebo  spalování  v  jakýchkoli  pracovních  a  havarijních  stavech  (např.  při  výpadku  
proudu  nebo  prudkém  poklesu  příjmu  tepla) .  Kotle  EEI  Pellets  Matic  splňují  požadavky  normy  EN1282  a  mají  
povinnou  výbavu,  tzn.

*spalovací  systém  s  funkcí  rychlého  vypnutí  je  a

21.  Kotel  je  kompatibilní  s  vodou  jako  médiem  vyhovujícím  požadavkům  na  kvalitu  vody.
musí  být  instalován  přímo  na  kotel.

20.  Teplotní  čidlo  systému  chránící  před  překročením  povolených  teplot

20
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POZOR:  Schéma  nezahrnuje  všechny  součásti  systému

Volitelný
Modul  B

Pokojová  teplota

příroda

Zdroj  vody

Nálada

CO

Teplotní  
senzor  DHT

DHT

příroda

CO
senzor

Nálada

Systém

e  senzor

senzor
CO

e  senzor

senzor

Expanzní  
nádoba

Pokojová  teplota

senzor

Vnější  
teplota

Modul

Pokojová  teplota

příroda

Expanzní  
nádoba

Nálada

e  senzor

GSM

teplota

Teplota  
spodní  
vyrovnávací  nádrže

Vrátit  se

senzor

teplota

Horní  vyrovnávací  nádrž

senzor

senzor

KOSTRZEWA
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Zásobník
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Voda  pro  plnění  kotlů  a  topných  systémů  musí  splňovat  požadavky  příslušných  norem  a  předpisů.

•  celková  tvrdost  <20°f

•  obsah  volného  kyslíku  <0,05  mg/l  •  

obsah  chloridů  <60  mg/l

Požadované  parametry  kotlové  vody:

•  Typ  glykolu  –  propylen  •  
Koncentrace  glykolu  33  %  •  Bod  
krystalizace  -15°C  •  Forma  –  
homogenní  kapalina  bez  usazenin  •  Hodnota  pH  7,5  –  
8,5  •  Zásoba  alkálií

Způsob  úpravy  vody  používaný  v  topných  systémech  musí  splňovat  výše  uvedené  požadavky.

•  pH  >8,5

Záruka  se  nevztahuje  na  poškození  způsobená  korozí  a  usazováním  vodního  kamene.  Předpokladem  
záruky  je  přísné  dodržování  požadavků  na  kvalitu  vody.

Kvalita  vody  ovlivňuje  životnost  a  účinnost  topných  zařízení  a  celého  systému.  Nesprávné  parametry  
vody  budou  mít  za  následek  korozi  povrchů  topných  zařízení,  dopravního  potrubí  nebo  usazování  vodního  kamene.  
Mohlo  by  dojít  k  poruše  nebo  poškození  celého  topného  systému.

Použití  nemrznoucích  přísad  je  nutné  konzultovat  s  výrobcem  (KOSTRZEWA).  Nedodržení  požadavků  na  kvalitu  
kotlové  vody  může  mít  za  následek  poškození  komponent  topného  systému  (např.  kotle)  a  nevztahuje  se  na  něj  
záruka.  V  případě  zapojení  autorizovaného  servisního  střediska  může  dojít  ke  zrušení  záruky  a  k  dalším  poplatkům.

•  Hustota  při  20  °C  –  1,030  g/cm³  •  
Kinetická  viskozita  při  20  °C  3,15  mm²/s  •  
Tepelná  roztažnost  4,73  %  (0-80  °C)

V  zařízení  KOSTRZEWA  můžeme  použít  glykol.  Glykol  zajišťuje  ochranu  instalace  před  nízkými  teplotami  a  korozí.  
Chrání  systém  před  usazeninami  a  růstem  mikrobiologického  života.  Obsahuje  inhibitory  koroze,  odpěňovače,  
regulátory  pH,  biocidy,  pigmenty  a  demineralizovanou  vodu.  Používejte  pouze  glykoly  testované  s  jasně  
definovanými  parametry  v  závislosti  na  potřebách  klienta.

6.4.2  Požadavky  na  glykol.

6.4.3  Příklad  parametrů  glykolu  (-15°C)

6.4  Požadavky  na  kvalitu  vody.

6.4.1  Požadavky  na  vodu  v  kotli:
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6.5  Pokyny  pro  instalaci  systému  odvodu  spalin

A  PŘEDPISY.

KOUŘINOVÝ  SYSTÉM  MUSÍ  SPLŇOVAT  PŘÍSLUŠNÉ  NORMY

Jakýkoli  přechod  mezi  kouřovodem  a  potrubím  může  zahrnovat  T-kus  se  správnou  kombinací  průměrů.

Kouřovody  připojte  bez  zatížení  a  pnutí

Průměr  potrubí  spojujícího  kotel  s  kouřovodem  musí  odpovídat  průměru  hrdla  kouřovodu  kotle.  Nepoužívejte  žádné  
redukční  spojky  hrdla  kotle  nebo  kouřovodu.

Spropitné:

umístění  kouřovodu  ve  vztahu  k  prvkům  obálky  budovy  atd.)

přičemž  nejmenší  průměr  musí  být  min.  0,12  m  při  použití  ocelových  vložek;  •  délka  vodorovného  

kouřovodu  nesmí  překročit  efektivní  výšku  kouřovodu  nebo  7  metrů

•  nejmenší  průměr  nebo  průřez  kouřovodu  a  kouřovodu  s  přirozeným  tahem  musí  být  min.  0,14  m,

•  změny  okolních  podmínek  (teplota,  kolísání  tlaku  v  důsledku  proudění  vzduchu,  tvar  střechy,

KOSTRZEWA

•  tepelná  izolace  kouřovodu

možné,  mírně  nahoru  bez  ostrých  ohybů  a  minimálního  počtu  ohybů.

•  spoj  mezi  hrdlem  kotle  a  kouřovodem  musí  být  izolovaný  a  co  nejkratší

•  průměr  kouřovodu  (průměr  kouřovodu  musí  odpovídat  průměru  hrdla  kouřovodu  kotle)  •  drsnost  vnitřního  

povrchu  kouřovodu  •  kapacita  kouřovodu  •  těsnost  spalin  (těsnění,  spárovací  hmoty  atd.)

•  průřez  kouřovodu

•  ve  spodním  rozsahu  výkonu  EEI  Pellets  Matic  může  teplota  spalin  klesnout  pod  100°C,  kotle  musí  být  napojeny  na  kouřovod  

odolné  proti  vlhkosti  (kyselinovzdorné  vložky  -  ocelový  plech,  doporučeno  kameninová  hlína);  není-li  kotel  připojen  ke  

kouřovodu  odolnému  proti  vlhkosti,  proveďte  požadované  výpočty  nebo  použijte  stávající  údaje  o  kouřovodu;

24

•  teplotní  gradient  mezi  teplotou  spalin  a  teplotou  okolí  (rozdíl  v  hustotě  a  tlaku)  •  délka  kouřovodu  •  tvar  kouřovodu  (ohyby,  

sklon,  přerušovač  tahu  atd.)

Pokyny:

Provedení  kouřovodu  musí  zaručit,  že  teplota  spalin  v  celé  délce  kouřovodu  až  po  vyústění  je  vyšší  než  rosný  bod  spalin  z  kotle  
(suchý  provoz).  Kouřovody  a  kouřovody  musí  být  opatřeny  odpady  nebo  revizními  otvory  s  utěsněnými  dvířky  a  v  případě  vlhkých  
spalin  také  ventilem  pro  odvod  kondenzátu.

Spalinový  systém  odvádí  spaliny  z  kotelny  do  atmosféry.  Kouřovod  vytváří  tah  určený:

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka
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AK=0,03  h
Qk  

[ cm  2 ]

6.6  Požadavky  na  kvalitu  paliva

6.6.1  Pelety

QK  -  tepelný  výkon  teplovodního  kotle  [ kcal  h ]  (1[ kcal  h ]=1,163[W ])

čepice  do  deště)

Specifikace  pro  pelety  A1:

h  -  výška  kouřovodu  v  závislosti  na  výšce  budovy  [m]

kotel  EEI  Pellets  Matic.

•  kouřovod  musí  být  otevřen  směrem  nahoru  a  musí  vést  vodorovně  alespoň  1  metr  nad  povrch  střechy  (s  a

•  utěsněte  kouřovod

Pilinový  granulát  (pelety)  vyrobený  podle  ISO  14961-2,  třída  A1,  A2,  B  je  druh  paliva  používaný  v

KOSTRZEWA

AK  -  průměr  spalin  [cm2 ]
kde:

Zařízení  musí  uvést  do  provozu  oprávněný  personál  se  zprávou.
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•  průtočná  kapacita  

•  plynotěsnost  •  

tah  •  připojení  a  

shoda  s  projektem  •  standardní  výška  nad  střechou  

•  požadavky  normy  ochrany  životního  prostředí  •  

shoda  montáže  s  projektovou  a  realizační  dokumentací  

•  platné  certifikáty  na  konstrukční,  izolační  a  montážní  materiály  použité  při  

instalaci .

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

•  délka  3,15    L    40

Odhadovaná  plocha  průřezu  kruhového  kouřovodu  se  vypočítá  pomocí  Redtenbacherovy  rovnice:

•  zrnitost  6±1mm;  8±1  mm

•  průměr  kouřovodu  musí  být  zvolen  v  souladu  s  požadavky  výrobce  kouřové  vložky

INSTALOVANÝ  SYSTÉM  KOUŘOVODU  VYŽADUJE  UVEDENÍ  DO  PROVOZU  A
KONTROLA  NÁSLEDUJÍCÍCH:

POZOR!
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•  obsah  vlhkosti    10  %

•  specifická  hmotnost  (hustota)  600  kg/m3

•  bod  tání  popela  nad  1200°C

•  obsah  vlhkosti    10  %

•  obsah  popela  0,7  %

•  specifická  hmotnost  (hustota)  600  kg/m3

•  doporučená  výhřevnost  16500  –  19000  kJ/kg

•  obsah  popela  1,2  %

•  obsah  vlhkosti    10  %

•  obsah  popela    2  %

KOSTRZEWA

•  doporučená  výhřevnost16500  –  19000  kJ/kg

•  délka  3,15    L    40

•  doporučená  výhřevnost16500  –  19000  kJ/kg

•  délka  3,15    L    40

•  zrnitost  6±1mm;  8±1  mm

Specifikace  pro  pelety  A2:

•  zrnitost  6±1mm;  8±1  mm

26

•  bod  tání  popela  nad  1200°C

Specifikace  pro  B  pelety:

•  bod  tání  popela  nad  1200°C

•  specifická  hmotnost  (hustota)  600  kg/m3

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka
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POZOR!

7  Spouštění,  provoz  a  zastavení  kotle  včetně  havarijního
stop

JAKÉKOLI  POŠKOZENÍ  NEBO  NESPRÁVNÉMU  PROCESU  SPALOVÁNÍ  V  NÁSLEDKU

POUŽÍVEJTE  PALIVA  POUZE  ZE  SPOLEHLIVÝCH  ZDROJŮ.  PALIVA  MUSÍ  MÍT

DŘEVĚNÉ  PELETY  NESMÍ  OBSAHOVAT  MECHANICKÉ  NEČISTOTY  (KAMENY  APOD.) ,  KTERÉ  MOHOU  OVLIVNIT  PROCES  

HOŘENÍ  A  POŠKOZIT  ZAŘÍZENÍ.  KOSTRZEWA  NENESE  ODPOVĚDNOST  ZA

POUŽÍVÁNÍ  NEVHODNÝCH  PALIV.

VHODNÝ  OBSAH  VLHKOSTI  A  NÍZKÝ  POMĚR  POKUSŮ.

KOSTRZEWA

Jmenovitý  tepelný  výkon  kotle  musí  odpovídat  potřebě  tepla.  Potřeba  tepla  pro  teplou  užitkovou  vodu  a  soustavy  
ústředního  vytápění  je  stanovena  v  souladu  s  příslušnými  normami  a  předpisy.

•  kontrola  pohyblivých  částí,  zejména  natlakovaných  •  

zpětné  ventily,  zejména  pojistný  ventil  •  kontrola  ovladačů,  

měřidel,  regulátorů  (např.  řídící  systém  kotle)  •  vnější  kontroly  kotle  -  vnější  

izolace,  opláštění  kotle  atd.

•  kontrola  vnitřních  částí  kotle

27

Nedodržení  požadavků  na  kvalitu  paliva  může  mít  za  následek  poškození  komponent  topného  systému  (např.  kotel,  
podavač)  a  nevztahuje  se  na  něj  odpovědnost  výrobce.  V  případě  zapojení  autorizovaného  servisního  střediska  může  dojít  ke  zrušení  
záruky  a  k  dalším  poplatkům.

Před  naplněním  kotle  vodou  zkontrolujte  následující:

Odvzdušnění  systému  ohřevu  vody  musí  odpovídat  příslušným  normám  a  předpisům.

Potřeba  procesního  tepla  je  vypočítána  v  souladu  s  příslušnými  požadavky  výrobních  procesů  pro  jednotlivé  zařízení.  
Jmenovitý  tepelný  výkon  kotle  musí  zvolit  autorizovaná  osoba  na  základě  důkladných  výpočtů.  Kotel  nepředimenzujte.

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

6.8  Odvzdušnění  systému

6.7  Volba  jmenovitého  tepelného  výkonu  kotle

7.1  Kontrola  kotle
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7.2  Plnění  kotle  a  systému

7.3  Příprava  ke  spuštění

a  výměna  dílů  pod  tlakem  a  dlouhé  prostoje.

rychlost  pro  snížení  objemu  vzduchu  přiváděného  do  systému)

•  zkontrolujte  tlak  v  systému  -  pokud  je  tlak  v  systému  příliš  nízký,  zvyšte  tlak  (s  nízkým  průtokem

Odstraňte  případné  závady  a  závady  v  provozu  kotle.  Po  větších  opravách  proveďte  vodní  zkoušku

•  kontrola  připojených  systémů

•  zkontrolovat,  zda  jsou  dodržovány  všechny  bezpečnostní  a  požární  předpisy  a  pokyny  v  rychlém  průvodci  bezpečnostními  

a  požárními  předpisy  pro  palivové  systémy  a  všechny  komponenty  včetně  potrubí,  ventilů,  ovladačů,  čerpadel  atd.  

ohledně  plynotěsnosti

28
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Před  spuštěním  kotle  zkontrolujte  následující:
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•  zkontrolovat  systém  odvodu  spalin  -  zkontrolovat,  zda  jsou  dodržovány  

všechny  požární  předpisy  •  zkontrolovat  systém  elektroinstalace  •  

zkontrolovat  pomocná  zařízení  (např.  vířivé  lopatky,  jsou-li  instalovány)  •  

zkontrolovat  systém  větrání  kotelny  •  zkontrolovat  stav  kotle  (zavřená  

dvířka,  čištění,  zátky  potrubí  atd.  a  plynotěsnost)

•  otevřít  přívodní  ventil  

•  otevřít  zpětný  ventil  •  

otevřít  plnicí  ventil  •  

zkontrolovat  stav  kotle  a  systému  a  integritu  tlakového  zařízení

Postup  plnění:

•  kontrola  hladiny  paliva  -  kontrola,  zda  v  zásobníku  nejsou  cizí  předměty  (kameny,  ocelové  části  atd.),  které  by  mohly  

ovlivnit  dopravu  paliva,  provoz  hořáku  nebo  poškodit  součásti  podavače

Napájecí  voda  systému  a  kotle  musí  splňovat  konstrukční  požadavky,  viz  část  5.D  „Požadavky  na  kvalitu  vody“.  Rozdíl  
mezi  teplotou  napájecí  vody  a  teplotou  pláště  kotle  (okolní  teplotou)  musí  být  co  nejnižší  –  doporučuje  se  prahový  rozdíl  30°C.  
Pokud  tuto  podmínku  nelze  splnit,  prodlužte  dobu  plnění  kotle.

Pokrýt)

•  zkontrolujte  hladinu  paliva  ve  skladovací  násypce  (v  případě  potřeby  doplňte,  aby  byla  možná  montáž  skladovací  násypky
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7.4  Spuštění  kotle

7.4.1  Omezení  instalace

Instalace  a  zkušební  provoz  musí  být  zaznamenány  v  Záručním  listu.  Novou  instalaci  kotle  musí  uživatel  oznámit  příslušným  úřadům.  
Příslušné  orgány  budou  informovat  uživatele  o  jakýchkoli  dalších  požadovaných  postupech  (např.  plánované  kontroly,  čištění).

automatický  režim.

Kotel  (systém)  musí  spustit  autorizovaný  instalatér  (platný  autorizovaný  servisní  technik,  je  nutný  certifikát  vydaný  
Kostrzewa  -  zdroj:  www.kostrzewa.com.pl  záložka  'Servis').

31.  Připojte  napájení,  uveďte  řídicí  systém  kotle  do  servisního  režimu.  32.  Přidávejte  palivo  ze  

skladovací  násypky,  dokud  neproudí  pružným  potrubím.  33.  Stisknutím  hlavního  vypínače  aktivujete  

řídicí  systém  kotle  -  řídicí  systém  pracuje  v

KOSTRZEWA

kotel  a  jeho  příslušenství).

25.  Zkontrolujte  těsnost  hydraulického  spojení  mezi  kotlem  a  systémem  ústředního  vytápění.  26.  Zkontrolujte  těsnost  plynu  

mezi  kotlem  a  kouřovodem.  27.  Zkontrolujte,  zda  nebyly  elektrické  kabely  při  přepravě  poškozeny.  28.  Otevřete  spalinový  ventil  

nebo  škrticí  klapku  (pokud  je  instalována).  29.  Zkontrolujte  hladinu  paliva  ve  skladovací  násypce  (v  případě  potřeby  doplňte).  

30.  Zkontrolujte  stav  a  kvalitu  paliva  (palivo  nesmí  obsahovat  cizí  materiál,  aby  nedošlo  k  poškození
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násypka  a  hořák).

23.  Zkontrolujte  osvětlení  místnosti  (dostatečné  pro  provoz  a  údržbu),  24.  Zkontrolujte  

přístup  do  míst,  která  vyžadují  pravidelnou  údržbu  (čištění,  ovládání,  skladování

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

22.  Zkontrolujte  větrání  kotelny.

•  není  naplánováno  uvedení  kotle  do  provozu  příslušnými  orgány  (je-li  požadováno),  •  nesprávný  provoz  

kotle  nebo  systému  podávání  paliva,  •  odvzdušnění  spalinových  cest,  •  v  kotli  není  voda,  •  nesprávná  činnost  

pojistného  ventilu,  •  ucpané  kouřovody,  •  poškozená  izolace  kotle,  •  problémy  s  výkonem  bezpečnostních  

zařízení  a  měřidel,  •  problémy  s  výkonem  pomocných  zařízení,

Nespouštějte  kotel,  pokud  platí  jedno  z  následujících:

Postup  spouštění:
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7.5  Dlouhé  odstavení  kotle  a  nouzové  zastavení

POZOR!

POZOR!

•  spodní  dvířka  musí  být  otevřená,  aby  se  zabránilo  kondenzaci.

•  stiskněte  hlavní  vypínač,  odpojte  čerpadlo  kotle,  oběhové  čerpadlo  a  hořák  •  odpojte  přívod  el.

•  zavřete  všechny  ventily

•  nefunkční  pojistný  ventil  při  překročeném  povoleném  tlaku,  •  netěsnost  

tlakové  sekce,  •  deformace  tlakové  sekce,  •  výbuch  nebo  požár  kotelny  

nebo  pomocného  zařízení,  •  netěsnost  vypouštěcího  ventilu,  •  porucha  

bezpečnostního  nebo  ovládacího  zařízení,  •  porucha  tlakoměru,  •  

oběhové  čerpadlo  porucha,  •  výbuch  spalin,  •  netěsnost  armatury  

tlakového  úseku  nebo  svarového  spoje,  •  ucpání  odpadního  potrubí,  •  

porucha  pomocného  zařízení,  •  jiné  poruchy,  které  nelze  z  bezpečnostních  

nebo  technických  důvodů  odstranit  za  provozu  kotle.

•

30
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•  vypustit  kotel  a  topný  systém  přes  vypouštěcí  ventil;  otevřete  všechny  uzavírací,  regulační  a  odvzdušňovací  ventily

Nouzové  zastavení  může  být  způsobeno:

vyhnout  se  zamrznutí,

V  případě  dlouhé  odstávky:

•  nebezpečí  požáru  v  blízkosti  kotle.

Postup  nouzového  zastavení  se  provádí,  když  stav  kotle  nebo  jakékoli  pomocné  zařízení  může  způsobit  poškození  kotle  nebo  
ohrožení  personálu.

RYCHLÉ  CHLAZENÍ  KOTLE  MŮŽE  ZVÝŠIT  ROZSAH  POŠKOZENÍ.

FUNKCE  OCHRANY  PROTI  MRAZU  NEFUNGUJE
ODPOJENÉ  NAPÁJENÍ.
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POZOR!

8  Instalace

•  kotel  je  odstaven  a  vychlazen,  •  

elektroinstalace  je  odpojena,  •  systém  

podávání  paliva  je  odpojen,  •  řídící  systém  

kotle  je  odstraněn  (pokud  je  instalován  na  boční  stěně),  •  přeprava  a  

uskladnění  součástí  kotle  byla  z  důvodu  bezpečnosti  naplánována  předem  důvody.

KOSTRZEWA
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Nainstalujte  a  odstraňte  součásti  kotle,  pokud:

31

Nouzový  postup:

•  okamžitě  vypněte  kotel  (pokud  je  to  nutné,  použijte  hlavní  vypínač  mimo  kotelnu)  •  použijte  vhodná  

protipožární  opatření  (hasicí  přístroje)  v  případě  požáru.
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8.1  Odstranění  izolace  kotle.

KOSTRZEWA
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8.2  Demontáž  izolačních  dvířek.

34
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8.3  Vyjmutí  popelníku.

KOSTRZEWA
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8.4  Sejmutí  izolace  popelníku.

KOSTRZEWA
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8,5  odstranění  STB.

37

KOSTRZEWA

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

Machine Translated by Google



8.6  Odstranění  horní  izolace.

38

KOSTRZEWA

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

Machine Translated by Google



39

KOSTRZEWA

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

Machine Translated by Google



8.7  Demontáž  zadní  izolace.
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8.8  Demontáž  automatiky  kotle.
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8.9  Odstranění  boční  izolace.

KOSTRZEWA
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8.10  Instalace  STB  a  teplotních  čidel.

POZOR!
NESPRÁVNÁ  INSTALACE  ČIDLA  KOTLE  MŮŽE  ZPŮSOBIT

POZOR!

PŘEHŘÁTÍ  A  VADNÁ  FUNKCE  SYSTÉMU.

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

Obrázek8.5.  Instalace  bezpečnostního  omezovače  teploty  (STB):  1  -  snímač  teploty  kotle;  2  -  snímač  teploty  STB  3  -  
kryt  spínače  bezpečnostního  omezovače  teploty  (STB)  4  -  STB;

Kotel  je  vybaven  bezpečnostním  omezovačem  teploty  STB,  přednastaveným  na  90°C.  Při  překročení  nastavené  teploty  
STB  zastaví  provoz  hořáku  a  podavače  paliva.  Zobrazí  se  alarm.  Zkontrolujte  a  odstraňte  příčinu  přehřátí  kotle.  Nechte  kotel  
vychladnout,  sejměte  matici  STB  a  stiskněte  tlačítko.  Čidlo  teploty  kotle  a  STB  musí  být  instalovány  v  krytu  čidla  teploty  kotle.  Senzory  
musí  být  bezpečně  upevněny.

KOSTRZEWA
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SNÍMAČE  MUSÍ  BÝT  ZAJIŠTĚNY  PROTI  VYPADNUTÍ !!!

NESPRÁVNÁ  INSTALACE  ČIDLA  KOTLE  MŮŽE  ZPŮSOBIT

PŘEHŘÁTÍ  A  VADNÁ  FUNKCE  SYSTÉMU.
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KOSTRZEWA

45

1  -  hořák;  2  -  těsnění  lana;  3  -  redukce  hořáku

8.11  Montáž  a  demontáž  hořáku  kotle  EEI  Pellets  Matic.
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9  Obsluha  a  údržba  kotle

9.1  Pokyny  pro  provoz  hořáku:

9.2  Rozsah  a  harmonogram  kontroly

•  kontrolovat  správnou  funkci  komponent  systému:  hořák,  řídicí  systém,  čerpadla,  •  kontrolovat  

hladinu  vody  na  manometru,  •  kontrolovat  hladinu  a  kvalitu  paliva  (např.  čistotu)  a  chod  podavače,  

•  kontrolovat  těsnost  hydraulických  spojů,  •  udržovat  kotel  pokoj  čistý  a  uklizený.

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

•  kontrola  tlaku  vody  v  systému,  •  

kontrola  funkce  pojistného  ventilu,  •  

kontrola  funkce  ovládacího  a  bezpečnostního  

zařízení,  •  kontrola  integrity  všech  spojů  a  uzávěrů,  •  

kontrola  vyváženého  ventilačního  systému.

KOSTRZEWA

Normální  denní  provoz  kotelny:

•  zkontrolovat  těsnění  lana  a  těsnění,  

•  zkontrolovat  tepelnou  izolaci  dvířek  kotle  a  čistícího  krytu,  •  

zkontrolovat  bezpečnostní  zařízení  (pojistný  ventil,  bezpečnostní  omezovač  teploty  STB  atd.),

46

a)  Měsíčně

c)  Velká  kontrola  (každých  12  měsíců)

•  zkontrolovat  těsnění  lana  a  těsnění,  

•  zkontrolovat  tepelnou  izolaci  dvířek  kotle,  •  

zkontrolovat  bezpečnostní  zařízení  (pojistný  ventil,  bezpečnostní  omezovač  teploty  

STB  atd.),  •  zkontrolovat  spaliny  (při  výrazném  zvýšení  teploty  spalin  vyčistit  spalovací  část  kotle).

V  případě  jakýchkoli  problémů  s  výkonem  odstraňte  vadná  zařízení  nebo  se  obraťte  na  autorizované  servisní  
středisko,  aby  zajistilo  opravu  nebo  seřízení.

Pomocí  hlavního  vypínače  kotel  deaktivujte  a  počkejte,  až  kotel  vychladne  -  min.  1  hodinu  před  údržbou  (čištění  
kotle).

b)  Menší  kontrola  (každých  6  měsíců)
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9.3  Údržba.

Pravidelně  odstraňujte  saze,  kal  a  popel  ze  spalovací  komory,  kouřovodů  a  roštu.  Vyčistěte  kotel  podle  potřeby,  
minimálně  každé  2  týdny.  Odstraňte  popel  podle  potřeby.

z  venku,
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•  zavřete  dvířka  kotle  s  hořákem,  •  zkontrolujte  

kvalitu  těsnění  krytu  (lankové  těsnění)  a  podle  potřeby  sejměte,  •  uzavřete  čištění  

zadního  kotle,  •  zkontrolujte  stav  kouřovodu  a  plynotěsnost,  •  zkontrolujte  instalaci  

a  činnost  čidel  kotle,  •  zkontrolujte  těsnost  přívodních  palivových  kanálů  a  kapacita  

průtoku;

Pravidelná  a  správná  údržba  kotle  je  nezbytná  pro  správný  a  spolehlivý  provoz  a  nízkou  spotřebu  paliva  systému.  
Nejméně  jednou  ročně  a  po  každé  odstávce  kotle  kontaktujte  autorizované  servisní  středisko  a  domluvte  si  prohlídku.

•  zkontrolovat  spaliny,  

•  vyčistit  spalovací  část  kotle,  •  zkontrolovat  tepelnou  

izolaci  kotle,  •  zkontrolovat  a  seřídit  hořák,  upravit  

nastavení  řídicího  systému.

•  odstraňte  prach  z  podavače  a  skluzu  pomocí  čističe  podavače  umístěného  na  spodní  stěně  skluzu.

Postup  údržby  topného  systému:

Po  dlouhé  odstávce  kotle  má  zbytkový  kyslík  v  kotlové  vodě  a  kyslík  ze  vzduchu  smíchaný  s  kyselinou  uhličitou  vysoce  
korozivní  vlastnosti.  Pokud  má  odstávka  kotle  přesáhnout  týden,  proveďte  nezbytná  opatření.

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

•  deaktivovat  kotel  (systém)  (režim  zastavení),  •  počkat  

na  úplné  zastavení  a  nechat  vychladnout,  •  snížit  teplotu  

kotle  na  úroveň  umožňující  bezpečnou  údržbu,  •  otevřít  dvířka  kotle,  •  vyčistit  spalovací  

komoru  a  jednotlivé  topeniště,  •  zkontrolovat  těsnění  lanka  ve  dvířkách  kotle  (v  případě  

potřeby  vyměnit),  •  zkontrolovat  a  vyčistit  hořák  (v  případě  potřeby  demontovat)  –  také  

vyčistit  motor  a  ventilátor  (zejména  lopatky)
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9.3.1  Čištění  roštu  hořáku  Platinum  Bio  Spin
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b)  Čištění  roštu  hořáku  Platinum  Bio  Spin  drátěným  kartáčem

KOSTRZEWA

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

a)  Demontáž  trubky  konce  hořáku
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9.3.2  Čištění  komory  spalin
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c)  Čištění  roštu  hořáku  Platinum  Bio  2  pomocí  dmychadla.

Machine Translated by Google



POZOR!

AUTORIZOVANÁ  SPOLEČNOST.

PRO  SPRÁVNÝ  A  BEZPEČNÝ  PROVOZ  KOTLE  (TOPNÉ  SOUSTAVY)  JE  POTŘEBNÝ  EFEKTIVNÍ  SYSTÉM  

VĚTRÁNÍ  A  KOUŘOVODU .

KOUŘOVOD  A  VĚTRACÍ  POTRUBÍ  VYŽADUJÍ  PRAVIDELNOU  KONTROLU  A  ČIŠTĚNÍ  

(NEJMÉNĚ  JEDNOU  ZA  ROK)  DO

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka
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9.3.4  Závěrečná  kontrola  kotelny

9.3.3  Údržba  elektroinstalace  kotle  a  příslušenství

10  Poznámky,  pokyny  a  tipy

POZOR!

POZOR!

•  naplnit  zásobník  palivem,  •  spustit  
kotel,  •  zkontrolovat  správný  chod  

celého  topného  systému,  •  zkontrolovat  (analýza  spalin)  a  
seřídit  topný  systém  (nastavení  řídícího  systému,  nastavení  hořáku
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naplněné  palivem  na  požadovanou  úroveň,  aby  byl  zaručen  spolehlivý  provoz  kotle.

KOSTRZEWA
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Před  spuštěním  hořáku  zkontrolujte  hladinu  vody  v  topném  systému.  Násypka  na  palivo  musí  být

teplota  na  výstupu  spalin  a  snížená  účinnost.

atd.)

atd.).

•  kontrola  elektroinstalace  v  souladu  se  správnou  technickou  praxí  •  kontrola  
kabelů,  zástrček  a  spojů  •  kontrola  připojení  a  funkcí  řídícího  systému  kotle  •  
kontrola  činnosti  čerpadla  kotle  a  směšovacího  ventilu  •  kontrola  provozu  
ostatních  zařízení  v  kotelně  (oběhová  čerpadla,  filtry,  kalové  filtry,  ventil

Teplosměnné  povrchy  jsou  během  provozu  kontaminovány,  což  vede  ke  zvýšení

ÚDRŽBA.

ABYSTE  ZAJIŠTĚLI  BEZPEČNOST,  DODRŽUJTE  POKYNY  PRO  BEZPEČNÝ  PROVOZ

POUŽÍVÁNÍ  PALIVA  S  JINÝMI  SPECIFIKACEMI  MŮŽE  OVLIVNIT  FUNGOVÁNÍ  ZAŘÍZENÍ  A  ZPŮSOBIT  

POŠKOZENÍ.  PALIVO  S  TUHÝMI  LÁTKAMI  VČETNĚ  KAMENŮ  APOD.  JE  ZACHÁZEN  JAKO  NEKOMPATIBILNÍ.  
VÝROBCE  JE

NEODPOVÍDÁME  ZA  ŽÁDNÉ  ŠKODY  ZPŮSOBENÉ  POUŽITÍM  NEKOMPATIBILNÍHO  PALIVA.  POUŽÍVEJTE  

BEZPEČNOSTNÍ  RUKAVICE  JAKO  OCHRANU  PŘED  POPÁLENINY  A
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ZÁRUKA  MŮŽE  BÝT  ZRUŠENA.

SPOLEČNOST  AUTORIZOVANÁ  VÝROBCEM,  JINAK  JEHO

ZAŘÍZENÍ  MUSÍ  NAINSTALOVAT  A  UVEDIT  DO  PROVOZU  A

11  Vyřazení  kotle  z  provozu

13  Závěrečné  poznámky  pro  instalační  techniky

12  Stručná  referenční  příručka  –  Požár  a  bezpečnost

Požadované.

39.  Zařízení  topného  systému  smí  obsluhovat  pouze  oprávněný  a  proškolený  personál.  40.  
Pravidelně  kontrolujte  elektroinstalaci  a  systém  odvodu  spalin.  41.  Nebraňte  proudění  vzduchu  
do  vzduchových  mřížek.  42.  Zkontrolujte  chod  hořáku  a  kvalitu  spalin,  seřiďte  hořák  nebo  
analyzujte  spaliny  jako

52

34.  Před  spuštěním  kotle  si  přečtěte  Návod  k  obsluze  a  údržbě.  35.  K  zapalování  
nepoužívejte  rozpouštědla,  benzín  atd.  36.  Neotevírejte  živá  zařízení.  Nebezpečí  
úrazu  elektrickým  proudem.  37.  Požární  technika  by  měla  být  instalována  ve  
skladu  paliva  a  kotelně.  38.  Zabraňte  neoprávněnému  přístupu.

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka

•  Před  připojením  kotle  ke  kouřovodu  kontaktujte  příslušné  úřady  pro  schválení.

KOSTRZEWA

autorizované  vrakoviště.  Ostatní  součásti  musí  být  zlikvidovány  v  souladu  s  platnými  předpisy.

čerpadlo,  které  zajistí  teplotu  vratné  vody  minimálně  45°C.
•  Připojte  kotel  k  hydraulickému  systému  instalací  směšovacího  ventilu  s  cirkulací  kotle

Většina  součástí  kotle  je  vyrobena  z  oceli  a  lze  je  zlikvidovat  vrácením  do  společnosti

Dodržujte  minimální  teplotu  zpátečky  (45°C)  pro  zajištění  správného  provozu  kotle  -  nebezpečí  
kondenzace  vody  ve  spalinách.  Během  spouštění  (topení)  může  docházet  k  určité  kondenzaci.  Po  topné  
sezóně  důkladně  vyčistěte  kotel  a  spalinové  cesty.  Udržujte  kotelnu  v  čistotě  a  suchu.

pouze  personál.  

47.  Používejte  pouze  hasicí  přístroje  s  oxidem  uhličitým  nebo  suchým  práškem.

43.  Před  údržbou  odpojte  napájení  (hlavní  vypínač).  44.  Oznamte  
jakékoli  závady  nadřízenému.  45.  Udržujte  pracovní  prostor  čistý  a  
uklizený.  46.  Veškeré  opravy  musí  provádět  autorizovaný  a  vyškolený  
personál  nebo  autorizovaný  servis

Neotevírejte  dvířka  a  kryty,  pokud  je  kotel  v  provozu  (nebezpečí  popálení).  Během  zapalování  
paliva  neotevírejte  dveře  (nebezpečí  výbuchu).  K  zapálení  ohně  nepoužívejte  startéry  a  hořlavé  materiály.  V  
blízkosti  kotle  nebo  hořáku  neskladujte  hořlavé  materiály.
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-  Selhání  převodového  motoru

-  Zkontrolujte  ovládací  zátky  a

konektory

-  Ventilátor  není  napájen

Automatické  zapalování  paliva  
nefunguje  –  zpráva  „No  fire/fuel“.

Na  displeji  se  zobrazí  „přehřátí  
výměníku  tepla“  nebo

-  Zkontrolujte  zástrčky  a  kabely  topných  
těles  (s  konektory)

přesto,  že  je  signalizován  jako

Na  displeji  se  zobrazí  zpráva  „zkrat  
čidla  hořáku“.

-  Poškození  čidla  hořáku

-  Zkontrolujte  potrubí  hořáku

-  Vyměňte  čidlo  hořáku

-  Podavač  je  zablokovaný

Žádný  přívod  vzduchu,  přestože  je  
ventilátor  signalizován  jako  funkční

Oprava  řídicího  systému

-  Poškození  čerpadla  kotle

-  Nesprávné  nastavení  topného  tělesa,  
doby  ohřevu  a  požárního  testu

zařízení.

-  Nesprávná  instalace  čidla  hořákové  
desky

Lék

-  Zkontrolujte  ovládací  zátky  a

Zkontrolujte  připojení  
napájení

-  Selhání  řídicího  modulu

-  Zkontrolujte  zástrčky  a  kabely  
ventilátoru  (s  konektory)

-  Žádný  odvod  tepla

-  Selhání  displeje

-  Bez  napájení  motoru  převodovky

-  Změnit  nastavení

-  Zkontrolujte  výstup  desky

-  Vysoký  obsah  vlhkosti  paliva

-  Zkontrolujte  instalaci  snímače

fungování

-  Poškození  potrubí  hořáku

-  Opravte  nebo  vyměňte  ovládání

•  Kompresní  nádoba  musí  být  připojena  ke  kotli  přes  přívodní  potrubí  bez  přerušení

-  Zkontrolujte  připojení  snímače  v  
ovládání

-  Vyměňte  řídicí  modul

-  Výstup  horkého  vzduchu  topného  tělesa

Šroub  posuvu  se  neotáčí,

Na  displeji  se  zobrazí  zpráva  
„přehřátí  hořáku“.

Způsobit

-  Zkontrolujte,  zda  není  přívodní  
potrubí  zablokované  a  zda  se  hřídel  

šneku  může  volně  otáčet  v  potrubí
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-  Vysoká  vlhkost  regulátoru

-  Poškození  snímače  teploty  kotle -  Zkontrolujte  správnou  polohu  snímače

KOSTRZEWA

konektory

-  Vyměňte  ventilátor

-  Vyčistěte  otvor  zapalovače

-  Selhání  řídicího  modulu

-  Poškození  výstupní  desky  hořáku

Žádné  indikace  na  displeji  -  Bez  napájení

-  Selhání  ventilátoru

-  Nesprávné  připojení  zástrček  a  kabelů  

řídicího  systému

Zpráva  'STB  open'

-  Nesprávné  připojení  topného  
tělesa

-  Opravte  nebo  vyměňte  ovládání

Tlačítka  ovládacího  systému  nefungují

-  Zkontrolujte  instalaci  snímače

-  Špatné  zapojení  silových  kabelů

-  Znečištěný  rošt  hořáku  -  spékání  na  roštu
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-  Zkontrolujte  připojení  převodového  

motoru  k  hřídeli  šroubu

-  Poškození  bezpečnostního  omezovače  
teploty  STB

-  Zkontrolujte  zástrčky  a  kabely  
ventilátoru  (s  konektory)

Selhání  ovládacího  panelu

Selhání

-  Nastavte  rotaci  roštu

-  Nesprávná  instalace  čidla  hořákové  
desky
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-  Zkontrolujte  a  seřiďte  hořák

Lék

Černý  kouř  v

blokováno

-  Nesprávné  množství  vzduchu

-  Zkontrolujte  správný  výběr  
kotle

-  Ucpaný  kouřovod

Kouř  vycházející  z  kotle

-  Znečištění/selhání  snímače  plamene

-  Nesprávné  otáčení  roštu  
spálené  palivo  v  popelníku

-  Zkontrolujte  umístění  čidla  zpátečky  

(vyžaduje  cirkulaci  vody)

-  Kanály  výměníku  tepla  jsou  zablokované
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spalovací  komora,  Ne

-  Vyměňte  nebo  vyčistěte  plamen

-  Selhání  snímače

opětovným  spuštěním

Způsobit

-  Vyčistěte  otvor  snímače  plamene

-  Nastavte  rotaci  roštu

-  Nastavte  příliš  nízký  výkon  kotle

-  Nesprávné  množství  vzduchu

-  Nastavte  rotaci  roštu

Nastavená  teplota  nebyla  dosažena

-  Nesprávné  otáčení  roštu

-  Porucha  topného  článku

-  Kontrola  senzoru

spalovací  komora  Ne

-  Prodlužovací  potrubí  kotle  je  ucpané
-  Vyčistěte  potrubí  a  kanály

-  Znečištěný  otvor  snímače  plamene  na  
zadní  stěně  roštu

Letící  částice  paliva  dovnitř

-  Zkontrolujte  podávání  hořáku  a  doby  
pauzy

-  Poškozené/opotřebované  těsnění  lana

-  Vyměňte  topné  těleso

-  Nesprávný  kotel  pro  danou  budovu

-  Nesprávné  množství  vzduchu

I  přes  správné  nastartování  je  po  
několika  minutách  zahájeno  
čištění  a  následuje

EEI  Pellets  Matic  -  uživatelská  příručka
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Selhání

senzor

-  Nesprávné  otáčení  roštu  
spálené  palivo  v  popelníku

-  Nesprávné  umístění  čidla  teploty  vratné  

vody

-  Nesprávný  čas  podávání  a  pauzy
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