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Vážení uživatelé 

Před zapojenim a zprovozněnim kotle je nutno prověřit parametry kominu podle udajů
předloženych v tabulce (kominovy tah, průměr kominu) a take volba přislušneho zařizeni
pro vytapěnou plochu (požadavek tepla v budově).

Základní pravidla bezpečného použití kotle!!!
1.   Před spuštěnim kotle je nutno se seznamit s navodem na obsluhu.
2. Před spuštěnim kotle prověřte zda zapojeni zda je zapojeni na rozvod U.T. a 

kominove vedeni v souladu z doporučenim zakaznika.
3. Neotevirejte dviřka při praci kotle.
4. Nedovolte, aby došlo k uplnemu vyprazdněni palivove nadrže.
5. Při praci zařizeni kryt nadrže musi byt vždy těsně uzavřeny.

Pro Vaši bezpečnost a pohodli použiti kotle, zašlete prosim SPRAVNĚ VYPLNĚNOU
(VYPLNĚNE VŠECHNY ZAZNAMY A RAZITKA) posledni kopii zaručniho listu a potvrzeni
kvality a uplnosti kotle (posledni strana tohoto Navodu na obsluhu a instalaci) na adresu:
 
SERWIS KOSTRZEWA
ul. Przemysłowa 11, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 429 56 00 lub +48 87 429 56 56
e-mail: serwis@kostrzewa.com.pl
 
Odeslani zaručniho listu nam umožni Vaši evidenci v naši databazi uživatelů kotlů a
zajištěni rychle a spolehlive servisni obsluhy.

DŮLEŽITÉ!!!
INFORMUJEME VÁS, ŽE NEODESLÁNÍ NEBO ODESLÁNÍ NE-
SPRÁVNĚ VYPLNĚNÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU A POTVRZENÍ 
KVALITY A ÚPLNOSTI KOTLE VE LHŮTĚ DVOU TÝDNŮ ODE 
DNE ZPROVOZNĚNÍ KOTLE, ALE NE DELŠÍ NEŽ DVA MĚSÍCE 
ODE DNE KOUPĚ, ZPŮSOBÍ ZTRÁTU ZÁRUKY NA VÝMĚNÍK 
A VŠECHNY ČÁSTI KOTLE. ZTRÁTA ZÁRUKY ZPŮSOBÍ 
OPOŽDĚNÍ PROVEDENÍ OPRAV A NUTNOST ÚHRADY UŽIVA-
TELEM KOTLE VŠECH OPRAV VČETNĚ DOJEZDU SERVISNÍHO
TECHNIKA. 

Děkujeme za pochopeni.

S uctou,
SERWIS KOSTRZEWA

CZV 05.22

Vážený uživateli zařízení
firmy KOSTRZEWA!

Uvodem Vam děkujeme, že jste zvolili zařizeni firmy
„KOSTRZEWA”, zařizeni nejvyšši kvality, vyrobene firmou
znamou a oceňovanou jak v Polsku, tak i v zahraniči.

Firma Kostrzewa byla založena v roce 1978. Od začatku
sve působnosti se zabyvala vyrobou kotlů U.T. na biomasu
a tuha paliva. V době sve existence firma zdokonaluje a
modernizuje sva zařizeni takovym způsobem, aby se stala
lidrem mezi vyrobci kotlů na tuha paliva. Ve firmě bylo
založeno odděleni pro implementaci a projekty, jehož
ukolem je stale zdokonalovani zařizeni a zavedeni novych
technologii.

Chceme oslovit každeho zakaznika prostřednictvim firem,
ktere budou profesionalnim způsobem zastupovat naš pod-
nik. Velice důležity je pro nas Vaš nazor na působnost naši
firmy a našich partnerů. Ve snaze o stale zlepšovani urovně
našich vyrobků sdělujte nam prosim všechny komentaře
tykajici se našich zařizeni, a take obsluhy našimi Partnery.

Teple a přijemne dny po cely rok Vam přeje
Firma KOSTRZEWA sp.j.
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1. Úvod | 2. Info... | 3. Pokyny | 4. Odvzdušnéní | 5. Elektrická instalace 

1. Úvod

Kotel Mini Matic je plně automatický kotel na pelety. Konstrukce kotle  
se spalovacími trubkami umožňuje využití topné plochy zařízení optimálním 
způsobem, nevystavuje výměníkovou část neracionálnímu termickému zatížení 
(tepelné) při zachování minimálních rozměrů zařízení. Kotel se vyznačuje 
přehledným a intuitivním ovládáním automatiky kotle. Tato je charakteristická 
pohodlím použití operátorem díky využití např. velkého barevného displeje, 
automatiky vybavené optimálním a čitelným rozhraním.  

2. Všeobecné informace

Návod na obsluhu je součástí kotle a musí být dodán uživateli společně s 
zařízením. Montáž je nutno provést podle pravidel obsažených v této dokumen-
taci a platných norem, pravidel stavebního řemesla. Používání kotle v souladu 
s touto dokumentací zaručuje bezpečnou a spolehlivou práci, a bude základem 
pro případné záruční nároky. Výrobce si vyhrazuje právo na zavedení změn v 
technických údajích kotle bez jejich dřívějšího sdělování. FIRMA KOSTRZEWA 
nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace a 
nedodržování podmínek nacházejících se v návodu na obsluhu.

3. Pokyny týkající se kvality paliva
Základním druhem paliva používaným v kotli Mini Matic je granulát z pylin 
(pelety) vyrobený podle z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2:
2014 ve třídě C1 / A1, A2, B.

Specifikace peletů A1:
• granulace 6±1mm;
• délka 3,15 ≤ L ≤ 40
• doporučovaná výhřevnost 16500 – 19000 kJ/kg
• obsah popelu ≤ 0.7%
• vlhkost ≤ 10 %
• hmotnost (hustota) ≥ 600 kg/m3

• teplota tavení popelu nad 1200°C

Specifikace peletů A2:
• granulace 6±1mm;
• délka 3,15 ≤ L ≤ 40
• doporučovaná výhřevnost 16500 – 19000 kJ/kg
• obsah popelu ≤ 1,2%
• vlhkost ≤ 10 %
• hmotnost (hustota) ≥ 600 kg/m3

• teplota tavení popelu nad 1200°C

Testovací palivo použité v procesu certifikace kotle: pellety A1.

POZNÁMKA: DOPORUČUJEME POUŽITÍ PALIV POCHÁZEJÍCÍCH 
Z JISTÝCH ZDROJŮ. PALIVA MUSEJÍ MÍT PŘÍSLUŠNOU VLHKOST, SE
CHARAKTERIZOVAT MALÝM OBSAHEM DROBNÝCH FRAKCÍ, KTERÉ 
MOHOU ZPŮSOBIT BLOKOVÁNÍ ROŠTU A OMEZIT POHYB VZDUCHU.
OBRACEJTE POZORNOST ZEJMÉNA NA MECHANICKÁ ZNEČIŠTĚNÍ, 
KTERÁ ZHORŠUJÍ PROCES SPALOVÁNÍ A MOHOU ZPŮSOBOVAT
PORUCHU ZAŘÍZENÍ (PÍSEK, KOVY, PLASTY). PRO REKLAMACI 
PALIVA SI PONECHEJTE ÚČET.

4. Odvzdušnění instalace
Odvzdušnění instalace vodního topení proveďte podle norem a předpisů 
platných v zemi montáže kotle.

5. Elektrická instalace
Obecné informace týkající se elektrické instalace regulátoru, kotle a příslušenství 
kotle:
• Místnost kotelny musí být vybavena elektrickou instalací 230V/50Hz 

provedenou podle platných předpisů a norem v tomto rozsahu.
• Elektrická instalace musí být ukončena zásuvkou vybavenou ochranným 

konektorem.  
 
POUŽITÍ ZÁSUVKY BEZ PŘIPOJENÉ JISTÍCÍ SVORKY ZPŮSOBUJE 
RIZIKO ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM! 

• Všechny provedené spoje musejí být v souladu s montážním elektrickým 
schématem instalace a národními nebo lokálními předpisy, které 
se vztahují na elektrická spojení.

• Kotel (kotel/automatika kotle) musí být zapojena na zvláštní elektrický 
obvod vybavený příslušným přepěťovým vypínačem a diferenciálním 
vypínačem.  
 
V TÉTO LINII NENÍ MOŽNÉ ZAPOJENÍ ŽÁDNÝCH JINÝCH ZAŘÍZENÍ! 

• Osoba, která montuje, opravuje elektrické instalace musí mít technické 
zkušenosti a být pro toto oprávněna.

Obr. Místo na návod na obsluhu
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5. Elektrická instalace | 6. Konstrukce kotle Mini Matic

6. Konstrukce kotle Mini Matic

• Jakékoliv opravy je možné provádět jen při odpojeném napájení.
• Čidlo teploty kotle umístěte v trubce ponořené v prostoru kotle a zajistěte 

před přemístěním (vypadnutím).
• Vedení v žádném případě nemohou být lámaná a ohýbaná, na celé délce 

musejí mít nepoškozenou vnější izolaci. 

• Zabraňte vniknutí vody, vlhkosti, prachu a nečistot do zařízení. Mohlo 
by dojít ke zkratu, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození 
zařízení.

• Zajistěte příslušnou ventilaci elektrického zařízení (např. regulátoru), 
zajistěte průchodnost ventilačních otvorů a zajistěte volný průtok 
vzduchu kolem zařízení.
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6. Konstrukce kotle Mini Matic

Obr. Obecná konstrukce

Obr. Tlačítko automatiky

1. Snímač úrovně paliva
2. Nádrž
3. Elastická trubka přesypávání
4. Dávkovač
5. Hořák
6. Pytel na popel
7. Hlavní vypínač ON/OFF

8. STB 
8.1- Matice STB 
8.2-Záslepka

9. Sonda Lambda
10. Čidlo teploty zplodin
11. Vytahující ventilátor
12. Kryt nádrže

13. Automatika
14. Horní víko kotle
15. Čidlo STB
16. Čidlo teploty kotle
17. Signalizační tlačítko
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6. Konstrukce kotle Mini Matic  |  7. Palivová nádrž

Kotel je vybaven tlačítkem s diodou, kterým lze zařízení bezpečně zapnout a 
vypnout. Jeho barvy odpovídají barvám na liště stavu regulátoru, informující o 
aktuálním stavu zařízení. Tlačítko s diodou je umístěno na centrálním místě na 
krytu kotlové automatiky:

Zapnutí/vypnutí kotle
Poté, co se ujistíte, že je v zásobníku palivo a že poklop zásobníku paliva je 
zavřený, lze kotel spustit. Za tímto účelem vstupte do hlavního menu a zvolte 
parametr „Zapnout zařízení” nebo použijte tlačítko na krytu kotle. Po spuštění 
přejde kotel do fáze zapalování. Pro vypnutí kotle pro servisní účely nebo delší 
odstávku zvolte parametr „Vypnout zařízení”, následně regulátor kotel vypne.

Nepřetržitý zelený signál - označuje normální provoz zařízení.
Během této doby je zakázáno provádět jakékoli periodické práce na zařízení, 
ale můžete doplňovat palivo.

Zelený blikající signál - označuje, že se zařízení po kliknutí na „vypnout“ 
vypne. Během této doby nesmí být na zařízení prováděny žádné
pravidelné práce.

Oranžový blikající signál - signál o rezervě paliva, popelníku nebo jiná 
výzva. Přečtěte si zprávu na obrazovce a proveďte příslušnou činnost.

Nepřetržitý červený signál - zařízení vypnuto.
Během této doby mohou být prováděny pravidelné práce.

Blikající červený signál - poplach.
Přečtěte si příčinu poruchy na obrazovce regulátoru.

Čidlo STB je elektronické zařízení napájené elektricky, které funguje na principu 
kontaktů, které se rozpojí při dosažení mezní teploty 90°C. Opětovné spojení 
není možné automaticky ani po snížení úrovně tepla.

6.9 Těleso kotle
Mini Matic je kotel s dvoutahovou cirkulací spalin.  
Materiály výměníku Mini Matic:
• vnitřní plášť kotle - P265GH (podle PN EN 10028-7: 2016-09) – kotlová 

ocel na tlakové nádoby tloušťky 5 mm,
• vnější plášť kotle - S235JR (PN EN 10025-2:2019-11) – ocel neslitinová, 

konstrukční pro všeobecné použití tloušťky 4 mm
• trubky výměníku – bezešvá trubka – tloušťka stěny 3,2 mm
• kryt kotle - DC01 – práškově lakovaný ocelový plech tloušťky 0,8mm
• palivová nádrž - DX01 – neslitinový, pozinkovaný plech tloušťky 1mm
• izolace palivové nádrže - DC01 – práškově lakovaný ocelový plech tloušťky 

0,8mm
• izolace tělesa kotle – minerální vlna

7. Palivová nádrž
Vybavením kotle Mini Matic je modulární, mobilní nádrž, která se nachází  
u kotle. Má vlastní pojezdový systém a díky tomu se s ní jednoduše manipuluje. 
Usnadňuje přístup k servisní obsluze hořáku Platinum Bio Matic. Je vyrobena  
z pozinkovaného plechu a lakovaných prvků.

Obr. Mobilní schopnosti nádrže

POZOR!
PŘED PŘEMÍSTĚNÍM NÁDRŽE PRO SERVISNÍ ÚČELY 
JE NUTNÉ ODPOJENÍ ČIDLA HLADINY PALIVA 
A NAPÁJECÍ ZÁSTRČKY ŠNEKOVÉHO DÁVKOVAČE 
A ELASTICKÉ TRUBKY SPOJUJÍCÍ DÁVKOVAČ 
PALIVA S HOŘÁKEM.
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8. Hořák Platinum Bio Matic
Zařízením určeným pro spalování tuhého paliva v podobě pelet je domácí 
výroby dmychadlový hořák Platinum Bio Matic s proměnnou
geometrií roštu. Prvky hořáku jsou vystavené na působení plamene, jsou 
vyrobeny z ohnivzdorné oceli.

9. Údržba
Základní údržbářské práce by měl uživatel provádět alespoň jednou ročně. 
Pokročilejší práce provádí autorizovaný servis (servisní příručka).

7. Palivová nádrž | 8. Hořák Platinum Bio Matic | 9. Údržba

Obr. Nakládání paliva do nádrže

POZOR!
KRYT NÁDRŽE MUSÍ BÝT Z DŮVODU CITLIVÉHO 
NA SVĚTLO SNÍMAČE HLADINY PALIVA UZAVŘENÝ
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9. Údržba

9.1. Montáž/demontáž izolace nádrže
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9. Údržba

9.2. Montáž/demontáž nádrže

Obr. Demontáž přívodního potrubí (dávkovač - hořák); odpojení napájecího kabelu

Obr. Odpojení zástrčky RJ od snímače hladiny paliva; odblokování brzd kol nádrže.
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9. Údržba

9.3. Otevírání/zavírání dveří s hořákem
Standardně se dvířka kotle montují na levou stranu (lze je vyměnit za pravá), jsou nedílnou součástí hořáku Platinum Bio Matic.

Obr. Odpojení zástrček hořáku

Obr. Odšroubuvávání rukojeti hořáku
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9. Údržba

9.4. Montáž / demontáž keramiky hořáku

Obr. Otevření dvířek s hořákem

Obr. Odstranění pohyblivé klapky.

POZOR!
PŘED DEMONTÁŽÍ KERAMIKY ODSTRANĚTE ZBYTKY TĚSNĚNÍ
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9. Údržba

9.5. Čištění roštu hořáku

Obr. Odstranění pohyblivé klapky

Obr. Demontáž keramiky hořáku

Obr. Odstranění zbytků z roštu hořáku

POZOR!
ZKONTROLUJTE 
PRŮCHODNOST 
OTVORŮ V ROŠTU
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9. Údržba

9.6. Čištění keramických prvků hořáku

Obr. Čištění keramických prvků hořáku
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9. Údržba

9.7. Těsnění keramických prvků hořáku

Obr. Těsnění keramických prvků

POZOR!
UTĚSNĚTE KERAMICKÉ PRVKY HOŘÁKU. DOPORUČENÝ TĚSNĚNÍ PRO KAMNA, KOTLE 1500°C
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9. Údržba

9.8. Čištění spalovací komory

9.9. Čištění spalovací komory II tahu

Obr. Vysávání zbytků popela ve spalovací komoře

Obr. Pohled na komoru bez přepážky tahů
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9. Údržba

Obr. Pohled na komoru bez přepážky tahů
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9. Údržba

9.10. Čištění horní části výměníku

Obr. Zdvihání horního víka

Obr. Zdvihání horního víka

1-Rukojeť na obou stranách krytu
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9. Údržba

Obr. Odšroubuvávání rukojeti krytu

Obr. Demontáž horního krytu
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9. Údržba

Obr. Čištění pozůstatku popele v horní části výměníku

Obr. Čištění pozůstatku popele v horní části výměníku
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9. Údržba

9.11. Montáž/demontáž pytle na popel

Obr. Demontáž izolace nádrže

Obr. Demontáž pytle z držáků.
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9. Údržba

Obr. Vyjmutí pytle na popel

Obr. Vyprázdnění pytle s popelem
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9. Práce... | 10. Použití | 11. Likvidace ...| 12. Zkrácený protipožární návod a BOZP

10. Použití

10.1 Pokyny týkající se použití kotle:
Během každodenního použití v kotelně:
• prověřte funkci prvků topného systému: hořáku, automatiky
• zkontrolujte stav vody v instalaci pomocí manometru
• vysypte popel
• kontrolujte úroveň a kvalitu (např. čistotu) paliva a funkci dávkovače
• prověřte těsnost hydraulického zapojení v kotelně
• dbejte na čistotu a pořádek v kotelně.

V případě zjištění jakýchkoliv nesprávností ve funkci kotelny (zařízení topného 
systému), jestliže to není možné je nutno je ihned odstranit nebo zavolat 
Autorizovaný servis, aby provedl nezbytné opravy a nastavení.

10.2 Termíny a rozsah prováděných kontrol:
Měsíční kontrola
• kontrola talku vody v instalaci
• kontrola funkce bezpečnostního ventilu
• kontrola funkce jednotlivých regulačních a ochranných zařízení
• kontrola těsnosti všech zapojení a uzávěrů
• kontrola vzduchotechniky

Malá provozní prohlídka (každých 6 měsíců)
• kontrola těsnění a těsnících provazů
• kontrola termoizolačních prvků dveří kotle
• kontrola zabezpečujících zařízení (bezpečnostní ventil, STB, apod.)
• analýza zplodin (jestliže bude zjištěn významný růst teploty zplodin,  

je nutno vyčistit část kotle, kde se nacházejí zplodiny)

Malá provozní prohlídka (každých 12 měsíců)
• kontrola těsnění a těsnících provazů
• kontrola termoizolačních prvků dveří kotle a krytů čistících otvorů
• kontrola čisticího systému
• kontrola keramických prvků hořáku
• kontrola těsnění systému odstraňování popela
• kontrola zabezpečujících zařízení (bezpečnostní ventil, STB, apod.)
• analýza zplodin
• čištění části, kde se nacházejí zplodiny v kotli
• kontrola odsávajícího ventilátoru
• kontrola termoizolace kotle
• nastavení hořáku, kontrola nastavení automatiky

Po vypnutí kotle z provozu na delší dobu, obsažený v vodě v kotli zbytkový kyslík 
a kyslík, který se dostává do vody ze vzduchu při přítomnosti uhelné kyseliny 
působí korozně. Při výluce kotle delší než 1 týden uplatněte ochranná opatření.

11. Likvidace kotle po uplynutí doby jeho 
životnosti

Vzhledem k tomu, že prvky kotle jsou vyrobeny z oceli je možné je předat do 
závodu pro recyklaci odpadů. Ostatní prvky je nutno zneškodnit podle platných 
předpisů. 

12. Zkrácený protipožární návod a BOZP
Před spuštěním kotle je nutno se seznámit s návodem na obsluhu.
• Použití ředidel, benzínu apod. za účelem zapálení paliva je zakázané.
• Při práci pod napětím není přípustné otevírat elektrická zařízení, jelikož 

může dojít k úderu proudem.
• V místnosti, ve které se nacházejí sklad paliva a kotel nainstalujte 

protipožární prostředky.
• Neoprávněné osoby nemohou vstupovat.
• Obsluhu zařízení topné instalace musejí provádět oprávněné a proškolené 

osoby.
• Pravidelně prověřujte stav elektrické a komínové instalace.
• Neblokujte přívod vzduchu k ventilačním vývodům.
• Pravidelně kontrolujte kvalitu práce hořáku kotle co se týká zplodin, 

případně opět nastavte hořák a proveďte měření zplodin.
• Podmínkou pro provádění jakýchkoliv údržbářských prací je vypnutý 

systém elektrického napájení (hlavní vypínač).
• Zachovejte pořádek a čistotu.
• Všechny opravy svěřujte proškoleným a oprávněným zaměstnancům  

a autorizovanému servisu.
• Používejte jen sněhové nebo práškové hasící přístroje.
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12. Zkrácený protipožární návod a BOZP

Druh poruchy Pravděpodobný důvod Doporučovaná opatření

Šnekový dávkovač se netočí  
i přes signalizaci jeho zapnutí

• není napájení motoreduktoru
• nesprávné zapojení napájecích kabelů
• blokáda dávkovače
• porucha motoreduktoru
• porucha řídícího modulu

• prověřte správnost montáže zástrček a spojení modulu řízení
• prověřte správnost propojení motoreduktoru a hřídele šneku
• prověřte průchodnost kanálu dávkovače
• prověřte otáčky šnekového hřídele v kanálu dávkovače

Není přívod vzduchu i přes signalizaci
zapnutí ventilátoru

• není napájení ventilátoru
• porucha ventilátoru
• porucha řídícího modulu 

• prověřte správná spojení zástrček a vedení ventilátoru  
(včetně konektorů)

• výměna ventilátoru
• vyměňte řídící modul

Nefunguje automatické  
zapalování paliva

• nesprávné zapojení vyhřívače
• ucpaný otvor výpusti horkého vzduchu 

z vyhřívače
• poškozený vyhřívač
• poškozené/znečištěné čidlo plamenu
• znečištěný otvor čidla plamenu na zadní 

stěně roštu 

• prověřte správná spojení zástrček a vedení ventilátoru (včetně 
konektorů)

• pročistěte otvor od zapalovače
• velmi mokré palivo
• výměna vyhřívače
• výměna nebo očištění čidla plamenu
• očištění/zprůchodnění otvoru čidla plamenu

Při topení z komínu je hodně  
tmavého kouře.

• zařízení není po změně paliva seřízeno • snižte množství vzduchu, prověřte časy dávkování a prostoje 
(může být nastavený velký výkon hořáku)

Kotel nedosahuje nastavenou teplotu

• nesprávně zvolený kotel pro danou 
budovu

• porucha čidel
• špatně umístěné teplotní čidlo vody 

vracející se do kotle
• nastavený nízký výkon kotle

• prověřte správnost volby kotle
• prověřte čidla
• prověřte umístění čidla návratu (na stejném místě by mělo 

docházet k cirkulaci vody)
• prověřte časy dávkování a prostoje hořáku

Z kotle uniká kouř
• neprůchodný komín
• neprůchodný kanál prodloužení kotle
• neprůchodné kanály výměníku

•  zprůchodnit kanály
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