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Pred inštaláciou a spustením kotla ústredného kúrenia si pozorne prečítajte
nasledujúcu Inštalačnú a užívateľskú príručku , záručné podmienky a návod
pre elektronickú reguláciu.
Inštalácia:
Správna funkčnosť nového vykurovacieho systému závisí do veľkej miery od
inštalácie.
Preto predtým ako začnete s inštaláciou, venujte pozornosť tomuto návodu.
Kotol odporúčame inštalovať s vyrovnávacím zásobníkom o min. objeme:
20 Litrov na 1 kW výkonu kotla
Pred výberom zariadenia sa poraďte s projektantom vykurovacieho systému.
Záruka:
Pozorne si prečítajte taktiež časť "Záruka, záručné podmienky a zodpovednosť"
Všetky požiadavky pre vykurovací systém sú určené tak, aby sa zabránilo
poškodeniu.
Školenie zákazníka:
Aby sa zabránilo chybám v prevádzke, vysvetlite zákazníkovi (najlepšie pomocou
návodu na obsluhu) ako nový vykurovací systém pracuje a ako je potrebné ho
obsluhovať a udržiavať.
Rozšírená záruka pri uvedení do prevádzky autorizovanou partnerskou
spoločnosťou:
Uvedenie do prevádzky odborníkom zaisťuje vysokú účinnosť, čisté spaľovanie
a bezpečnú prevádzku. Z týchto dôvodov, ak je váš nový kotol uvedený do
prevádzky cez autorizovanú partnerskú spoločnosť alebo niektorým zo
zamestnancov zákazníckeho servisu, poskytujeme rozšírenú záruku.
Pozrite časť: záručné podmienky.
Zmluva o poskytovaní služieb:
Najlepšiu starostlivosť o vykurovací systém si môžete zabezpečiť podpísaním
zmluvy s jedným z našich certifikovaných dodávateľov vykurovacích systémov alebo
s našim zákazníckym servisom.
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Tento produkt nemôže byť braný ako domáci odpad. Zabezpečenie správnej likvidácie
pomáha chrániť životné prostredie.
S cieľom získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na likvidáciu
odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Výrobca si vyhradzuje právo konštrukčných a technických zmien v rozsahu modernizácie
výroby, výrobku alebo technológie bez nutnosti ich zahrnúť do tohto návodu.
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1.

Určenie
Kotly Pellet Compact sú konštruované pre použitie vo vykurovacích vodných
inštaláciách ústredného kúrenia domov, menších stredísk, dielni, atď .
Ústredné kúrenie môže byť:
- Otvorený systém s bezpečnosťou v súlade s požiadavkami príslušnej normy
- Uzavretý systém s bezpečnosťou v súlade s požiadavkami príslušnej normy
a chránený bezpečnostným ventilom podľa EN 303-5
Palivo:
Kotol je určený pre spaľovanie drevených peliet spĺňajúcich kritériá podľa DIN 51731:
- Priemer 6-8 mm a max. dĺžka 32 mm.
- Hladký povrch,
- Hustota 650 do 700 kg / m³
- Vlhkosť max 10%
- Obsah popola max. 0,5%
- Výhrevnosť min. 17,5 MJ / kg

2.

Technické dáta
Pellet
Parameter
Nominálny výkon
Rozsah regulácie výkonu
Spotreba paliva pri max. výkone
Účinnosť
Vodný objem
Max. pracovný tlak
Rozsah nastavenia teploty
Minimálna teplota vykurovacej vody
Emisná trieda kotla
Priemer dymovodu
Požadovaný komínový ťah
Teplota spalín pri nominálnom výkone
Teplota spalín pri minimálnom výkone
Prietok spalín
Pripojenie – výstup
Pripojenie – spiatočka
Hmotnosť kotla (bez vody)
Napájanie
Príkon pri bežnej prevádzke
Príkon počas zapaľovania

MJ

Pellet Compact 20

Pellet Compact 35

kW
kW
Kg/h
%
Dm3
Bar
°C
°C

18
5,4 – 18
4,5
90,8
105

35
10,5 – 35
8,7
93,8
120

mm
Pa
°C
°C
g/s

130

Kg
V
W
W

220

2,5
55-85
55
5
159
10 - 25
151
93

131
70
19,0
G vnút. 1“
G vnút. 1“
370
230V/50Hz
65
350
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3.

Popis kotla
3.1 Konštrukcia
Kotlové teleso (3) spolu s výmenníkom tepla (1) je zvarené z oceľového plechu s hrúbkou 4
a 5 mm. Prenos tepla v kotle je cez vodný plášť a cez výmenníky tepla uložené vertikálne
(2) okolo spaľovacej komory. Do dvierok (9) je zamontovaný horák na pelety skladajúci sa z:
- Podávača a pohonu,
- Spaľovací priestor zo žiaruvzdornej dierovanej nerezovej ocele
- Zapaľovacej špirály
- Ventilátora
- Bezpečnostnej spojovacej plastovej rúry
Dvierka(9) tiež umožňujú ľahký prístup k vnútornej stene kotla pre čistenie výmenníka tepla
a vyberanie popola. Na dvierkach je namontovaný bezpečnostný vypínač odpájajúci podávač
od napájania
Rúčka (23) slúži na čistenie rúrok výmenníka tepla pomocou turbulátorov (22).
Dôkladnejšie čistenie je možné po otvorení horného krytu (15)
Spalinový sopúch (11), napojenie na vodu (12) a (13) a termometrické rúrky snímača teploty
a snímača STB (14) sú umiestnené na zadnej strane kotla.
Pre zníženie tepelnej straty celého tela kotla a dverí sú tieto chránené minerálnou izoláciou
(5). Vonkajší plášť kotla je z oceľového plechu potiahnutého trvanlivou práškovou farbou (4).
Horák na pelety je uzatvorený v ochrannom kryte (8).
Kotol je riadený automaticky mikroprocesorovým regulátorom ktorý sa nachádza v
ovládacom paneli (15) na hornom kryte puzdra.

1 - Výmenník
2 – Výmenníkové rúry
3 – Kotlové teleso
4 - Opláštenie
5 – Tepelné izolácia
6 – Peletový horák
7 - Ventilátor
8 – Opláštenie horáka
9 – Dvierka horáka
10 – Mechanizmu čistenia výmenníka
11 - Sopúch
12 – Pripojenie vykurovacej vody - výstup
13 – Pripojenie vykurovacej vody - vstup
14 – Termometrické rúrky
15 – Regulátor kotla
16 – Rúra podávača
17 - Nožičky
18 – Rúra slimákového podávača
19 – Rúra horáka
20 – Zásobník na pelety
21 – Os turbulátora
22 – Špirála turbulátora
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A
B
C
D
E
F
G
H
I

Pellet Compact 20
580
940
440
225
780
875
80
1175
620

Pellet Compact 35
580
940
485
225
1080
1190
80
1505
620
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1 – grafický displej
2 – Zmena stavu regulatora (On/Off)
3 – Režim kominár – meranie emisii
4 – informácie o alarmoch
5 – informácie o hlavných prvkoch systému
6 – pohyb v menu regulácie
7 – vstup do menu / potvrdenie zmeny
8 – stavová dióda

Regulátor Igneo Smart

Pripojovacia lišta Igneo Smart

1 – Napájanie 230V/50Hz (Poistka 3,15A)
2 – Hlavný vypínač
3 – Bezpečnostný spínač STB
4 – Signalizácia STB
5 – Podávač paliva
6 – Čerpadlo UK / akumulačnej nádrže
7 – Zmiešavací ventil
8 – Senzor akumulačnej nádrže (horný)
9 – Servis (Komunikácia/CAN)
10 – Senzor akumulačnej nádrže (dolný)
11 – Senzor spiatočky

1 – grafický displej
2 – Zmena stavu regulatora (On/Off)
3 – Konfigurácia nastavenia UK
4 – Konfigurácia nastavenia TUV
5 – informácie o navigácii a ovládacích prvkoch
6 – pohyb v menu regulácie
7 – vstup do menu / potvrdenie zmeny
8 – stavová dióda

Regulátor Igneo Compact

Pripojovacia lišta Igneo Compact

1 – Napájanie 230V/50Hz (Poistka 3,15A)
2 – Hlavný vypínač
3 – Bezpečnostný spínač STB
4 – Signalizácia STB
5 – Podávač paliva
6 – Čerpadlo UK / výstup do systému
7 – Čerpadlo TUV
8 – Zmiešavací ventil
9 – Senzor TUV
10 – Senzor UK / výstup do systému
11 – Servis
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3.2. Výbava kotla
A) Výbava kotla s regulátorom IGNEO smart
- regulátor IGNEO smart s reguláciou:
- Horáka na pelety
- Čerpadla UK / akumulačnej nádrže
- Zmiešavacieho ventilu
- horák na pelety
- zásobník na pelety s objemom 310L alebo 540L
B) Výbava kotla s regulátorom IGNEO compact
- regulátor IGNEO compact s reguláciou:
- Horáka na pelety
- Čerpadla TUV
- Čerpadla UK / akumulačnej nádrže
- Zmiešavacieho ventilu
- Možnosť pripojenie dohľadového internetového modulu (VIDE NET)
- Možnosť rozšírenia pomocou rozširovacích modulov (CAN I/O)
- horák na pelety
- zásobník na pelety s objemom 310L alebo 540L

3.2. Regulácia a zabezpečenie
A) Výbava kotla s regulátorom IGNEO smart
- Senzor intenzity plameňa
- Senzor teploty horáka
- Senzor teploty kotla
- Senzor teploty spiatočky
- 2x Senzor teploty akumulačnej nádrže (podľa verzie výbavy kotla)
B) Výbava kotla s regulátorom IGNEO compact
- Senzor intenzity plameňa
- Senzor teploty horáka
- Senzor teploty kotla
- Senzor teploty TUV
- Senzor teploty výstupu ventilu (výstup do systému)
Bezpečnostný termostat STB - je umiestnený v pripojovacej lište a slúži ako dodatočná
ochrana proti prehriatiu kotla trvalo vypínajúcim podávač peliet (je potrebné ho ručne
spustiť). Výrobca nastavuje termostat pre 95 ° C, tj. 10 ° C vyššie ako je maximálna
nastaviteľná teplota kotla. Po vypnutí STB termostatu je jeho re-aktivácia možná až po
ochladení na teplotu pod 85 ° C (čo je uvedené s aktuálnou teplotou kotla namiesto dvoch
liniek, ktoré sa objavujú, keď teplota prekročila 85°C).
Za účelom opätovného spustenia STB je nutné odskrutkovanie plastového viečka a použitím
napríklad izolovaného skrutkovača stlačiť tlačidlo kým nebude počuť jemné ťuknutie.
Po každom vypnutí STB je absolútne nevyhnutné analyzovať a zistiť príčinu
prehrievania kotla a až po jej odstránení re-aktivovať STB.
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Nesamočinný obmedzovač teploty - sa nachádza na tele horáka a aktivuje sa pri návrate
plameňa z horáka do podávača alebo preťažení horáka, pri čom vypína horák aj ventilátor.
Pri aktivácii obmedzovača teploty je potrebné odstránenie rúry horáka a jeho opláštenia.
Obmedzovač teploty sa spustí pri teplote na telese horáka nad 85°C, po ochladení horáka je
ho možné opätovne spustiť.
Po každej aktivácii obmedzovača je absolútne nevyhnutné analyzovať a určiť príčinu a
až po jej odstránení obmedzovač opätovne spustiť.
Senzor teploty podávača je inštalovaný na kovovom násypnom hrdle horáka. V prípade
navýšenia teploty (prechod plameňa do podávača), alebo dosiahnutia príliš vysokej teploty
(preťaženie horáka), odpojí prívod napájania do podávača, čím odstaví prívod paliva.
Vlnitá rúrka podávača je vyrobená zo špeciálnych materiálov a pri pretiahnutí plameňa do
trubice podávača preruší dodávanie peliet.
Spínač inštalovaný na dvierkach kotla - preruší elektrický okruh, keď sa otvoria dvere
a preruší tým prevádzku horáka. Po zatvorení dverí horák začne znovu pracovať.

Pri každej aktivácii bezpečnostného prvku je absolútne nevyhnutné analyzovať a zistiť
príčinu jeho aktivácie a až po jej odstránení re-aktivovať bezpečnostný prvok.

4.

Ustavenie a inštalácia kotla v kotolni

Kotol ako zariadenie na spaľujúce tuhé palivo musí byť inštalovaný v súlade s
platnými predpismi, autorizovanou montážnou firmou/osobou, ktorá je zodpovedná za
správne prevedenie inštalácie kotla umožňujúc bezpečnú a bezporuchovú prevádzku
v rámci podmienok záruky.
Vzhľadom na vybavenie kotla mikroprocesorovým regulátorom a inými elektronickými
obvodmi je prevádzka kotla možná len v miestnosti s kladnou teplotou.
Inštalácia kotla musí byť vykonaná podľa projektu:
a / Ústredného kúrenia.
Je dôležité dodržanie bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov.
b / Elektrickej siete
Kotol je určený pre pripojenie na napätie 230V/50Hz
c / Komína
Pripojenie kotla do komína môže byť vykonané len s povolením kominára
Požadovaný ťah komína: 10 ÷ 25 Pa
d / Inštalácie ohrievania TUV.
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4.1. Ustavenie kotla
A. Kotol so zásobníkom ustaviť na nehorľavý povrch. Ak je kotol umiestnený
v suteréne, odporúča sa dať základ o výške 5-10 cm.
Kotol treba vyrovnať nastavením dĺžky skrutiek každej nožičky.

B. Kotol by mal byť ustavený v súlade so zákonmi na výstavbu kotolní s pohodlným
bezproblémovým prístupom ku kotla pri prevádzke a čistení.
Z tohto dôvodu sa odporúča ponechať minimálne vzdialenosti nie menšie ako
- od zadnej steny cca. 50 cm
- od bočnej steny na strane kotla cca. 40 cm
- od kotla po zásobník cca. 10 cm
- pred kotlom cca. 100 cm
D. Ďalšie odporúčania:
- Výška kotolne by mala byť aspoň 2,2 m v budove je povolená výška kotolne
min. 1.9 m so zabezpečeným dostatočným vetraním (prívod - odvod)
- Vstup vetrania by mal byť zabezpečený prostredníctvom otvoru najmenej 200
cm² vo výške do 1 m nad úrovňou podlahy.
Výstup vetrania by mal byť zabezpečený potrubím z nehorľavého materiálu s
minimálnym prierezom 14 x 14 cm s vstupným otvorom pod stropom miestnosti
s inštalovaným kotlom. Vývod by mal byť vyvedený nad strechou.
Na výstupnom potrubí vetrania by nemalo byť žiadne uzatváracie zariadenie.
– Prierez komína by nemal byť menší ako priemer vývodu spalín.
Vhodný priemer a typ komína je nutné konzultovať s odborne
spôsobilou osobou – kominár.

Skladovanie paliva:
Účinné spaľovanie zabezpečí iba palivo s obsahom vlhkosti max. 10%
Palivo je nutné skladovať vo vzdialenosti min. 1 m od kotla, alebo v inej
miestnosti.
Kotolňa, kde je nainštalovaný kotol, musí zodpovedať požiadavkám
aktuálnych protipožiarnych smerníc a noriem.
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Zásobník na pelety musí byť ustavený čo najbližšie ku kotlu, rúru podávača (3)
vložiť (výrezom dovrchu) do dolného otvoru zásobníka a za pomoci retiazok
vhodne zavesiť na zásobník. Prepojiť vlnitou rúrou vývod podávača s vývodom
horáka a pritiahnuť upevňovacie spony.
Vlnitá rúra medzi podávačom a horákom musí byť montovaná v spáde bez
prudkých ohybov, tak aby mohli pelety voľne prepadávať do horáka a
nedochádzalo k ich hromadenia/blokovaniu (v prípade potreby je nutné
skrátiť na potrebnú dĺžku).
Rúra podávača musí byť namontovaná pod uhlom
min. 45° v smere k zemi aby sa zabránilo
blokovaniu peliet v rúre
podávača.

Výpust – vyústenie spiatočky vykurovacej vody sa nachádza v najnižšom bode
výmenníka tepla, preto je ho možné použiť aj ako výpust. Pre tento účel je nutné
na vyústenie namontovať T-kus.
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4.2. Inštalácia kotla
Inštalácia ústredného kúrenia v otvorenom systéme
Inštalácia ústredného kúrenia v otvorenom systéme musí byť vykonaná v súlade
s požiadavkami príslušných noriem pre inštaláciu kotlov na tuhé palivá.
Inštalácia ústredného kúrenia v uzatvorenom systéme
Inštalácia ústredného kúrenia v uzatvorenom systéme musí byť vykonaná v
súlade s požiadavkami príslušných noriem pre inštaláciu kotlov na tuhé palivá.
Kotol inštalovaný v uzavretom systéme, musí byť vybavený poistným ventilom
s otváracím tlakom 2,5 bar a zároveň zariadením na tepelnú ochranu, ktoré
zabezpečí odvod nadmerného tepla napr. dvojcestný bezpečnostný ventil DBV1
(Ventil musí byť inštalovaný v súlade s pokynmi výrobcu ventilu)
Ventil DBV-1 je schválený pre použitie v inštaláciách do 6 bar, v prípade vyššieho
tlaku musia byť použité pred ventil redukčné ventily znižujúce tlak na 6 bar.
Minimálny tlak potrebný v inštalácii prívodnej vody sú 2 bary. Na vstupe studenej
vody musí byť nainštalovaný filter, ktorý zachytáva pevné nečistoty.
Veľmi dôležitá je voľba správnej expanznej nádoby. Jej objem závisí od
objemu vody vo vykurovacom systéme. V prípade príliš malej expanznej nádoby,
kde pri náraste teploty stúpa tlak v kotly (aj v celej vykurovacej inštalácii pripojenej
ku kotlu), môže byť nárast tlaku nad 2,5 baru. To spôsobí vypustenie teplej vody
cez poistný ventil pred otvorením bezpečnostného ventilu pre chladenie kotla.
Použitie bezpečnostných ventilov pre tlak vyšší ako 2,5 bar je zakázané z dôvodu
nebezpečenstva poškodenia kotla. Správny chod poistného ventilu musí byť
pravidelne kontrolovaný, na základe pokynov výrobcu ventilu.

Uvedená schéma je iba informačná vždy postupujte podľa návodu
dodávaného výrobcom ventilu
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4.3. Použitie zmiešavacích ventilov

-

-

-

Zmiešavacie ventily umožňujú čiastočne miešanie horúceho vykurovacieho
média, ktoré vychádza z kotla (napájanie), s ochladenou vodou z návratu z
vykurovacej inštalácie (návrat). Týmto spôsobom sa zabráni "studenému
spiatočnému návratu". Tieto ventily poskytujú dodatočnú ochranu proti korózii
kotla a umožňujú ekonomickú prevádzku pri premenlivých podmienkach, najmä
počas obdobia so zníženým dopytom tepla.
Použitie štvorcestného ventilu umožní:
vrátiť časť vykurovacieho média o vysokej teplote späť do kotla
týmto spôsobom zvýšiť teplotu príliš ochladenej vody návrate. To
z veľkej časti obmedzuje kondenzáciu na stene výmenníka a
prispieva k predĺženiu životnosti kotla.
udržanie zvýšenej teploty vykurovacieho média v kotlovom
okruhu s riadeným štvorcestným ventilom, umožňuje
efektívnejšie využitie možností kotla na ohriatie teplej
úžitkovej vody.
Použitie trojcestných ventilov:
umožňuje podelenie ohrievacieho média s možnosťou úplného
odpojenia napr. v letnom obdobiu len behom ohrevu úžitkovej vody.
Štvorcestný zmiešavací ventil
2

1

3

4
1 – Výstup z kotla
2 – Vstup do inštalácie
3 – Návrat z inštalácie
4 – Návrat do kotla

Príkladová ilustračná schéma použitia

Štvorcestný ventil spája výhody regulácie teploty vo vykurovacím obehu a
zvyšovania teploty vykurovacieho média v kotolnom obehu. Nie je však možné
vykonávať obe funkcie zároveň. Prioritu musí mať pri nastavovaní vždy funkcia
na ochranu spiatočky.
Trojcestný zmiešavací ventil

Schéma 1
Schéma 2
Príkladové ilustračné schémy použitia trojcestného ventilu

Trojcestný ventil umožňuje reguláciu teploty vody.
Zapojenie podľa schémy 1 spĺňa podmienky ochrany spiatočky – zapojenie na ochranu spiatočky
Zapojenie podľa schémy 2 nespĺňa podmienky ochrany spiatočky – zapojenie na reguláciu teploty v
inštalácii
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Bez nainštalovaného riadeného trojcestného (schéma 1) alebo
štvorcestného ventilu na ochranu spiatočky s udržiavaním minimálnej
teploty spiatočky 55°C kotol stráca nárok záruku !!!

1) Kotol
2) Výhrevné teleso
3) Ohrievač TUV
4) Otvorená expanzná nádoba
5) Štvorcestný zmiešavací ventil
6) Spätný ventil
7) Obehové čerpadlo
8) Čerpadlo TUV
9) Spätný ventil
10) Teplomer

Príkladový ilustračný nákres vykurovacieho systému s použitím štvorcestného zmiešavacieho ventilu
Pozor: nákres neobsahuje všetky potrebné prvky – slúži iba ako znázornenie fungovania ventilu.
Správny spôsob zapojenia zariadenia konzultujte vždy s projektantom vykurovacieho systému.
Doporučené spôsoby zapojenia, vždy závisia od individuálnej požiadavky inštalácie.

5.

Senzory teploty akumulačnej nádrže
(iba pre verzie kotla vybavené regulátorom IGNEO Smart)
Senzory teploty akumulačnej nádrže sú určené k regulácii v inštaláciách
vybavených akumulačným zásobníkom.
Mikroprocesorový regulátor IGNEO Smart je vybavený dvoma senzormi pre
akumulačnú nádrž. Senzor sa skladá s pripojovacieho káblika a kapiláry.
Doporučuje sa umiestnenie kapiláry senzoru na akumulačnej nádrži v určených
otvoroch na nádrži v hornej a dolnej časti.
Senzor umiestňujeme na nádrži do vývodu označeného „teplotný senzor“ tak že
ho zasunieme až na doraz a zaistime proti vypadnutiu. V prípade, že nádrž
nemá otvory pre umiestnenie tepelných senzorov, umiestňujú sa na nádrž pod
izoláciu zhruba v ¼ a ¾ výšky zásobníka. Senzor musí mať priamy kontakt
s kovovou nádobou zásobníka. Kábel sa musí viesť v žľabe na to určenom, tak
aby nedošlo k jeho vytrhnutiu alebo poškodeniu.
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Nastavenia teploty vykurovacej vody ako aj ostatné technické nastavenia kotla
je nutné vykonať podľa návodu na používanie regulácie.
V prípade nejasnosti prosím kontaktujte Vášho servisného technika alebo
servisné stredisko.
6.

Uvedenie do prevádzky

Kotol môže uviesť do prevádzky iba odborne spôsobilá osoba. Tou je montážna
firma, pokiaľ disponuje potrebnými oprávneniami alebo servisný technik
výrobcu.
Užívateľ sa pred zásahmi do regulácie kotla musí bezpodmienečne oboznámiť
z návodmi na používanie kotla a regulácie.

6.1. Kontrolné činnosti pred uvedením kotla do prevádzky
a) Pred spustením kotla sa musí systém naplniť vodou.
Voda vo vykurovacej sústave musí byť čistá, bez prímesí ako sú oleje, riedidlá a
iné agresívne chemikálie. Voda nesmie byť "tvrdá" (s obsahom solí vápnika).
Pokiaľ nie je dostatočne nízka tvrdosť, musí byť chemicky znížená na cca. 7°dH
Odporúča sa, pred plnením prepláchnuť inštaláciu čistou vodou, aby sa
odstránili nečistoty, ktoré by mohli narušiť prevádzku kotla.
Systémy kúrenia s otvorenou expanznou nádobou umožňujú priamy kontakt
vody vykurovacej sústavy so vzduchom a počas vykurovacej sezóny dochádza
k odparovaniu vody a je potrebné ju dopĺňať.
Vo vykurovacej sezóne je potrebné udržiavanie stáleho objemu vody v systéme
a potrebné dávať pozor aby bol systém riadne odvzdušnený.
Voda v kotly a inštalácii sa nesmie meniť, pokiaľ to nevyžaduje oprava alebo
rekonštrukcia zariadenia.
Vypúšťaním vody z vykurovacieho systému a dopĺňaním sa zvyšuje riziko
korózie a usádzania vodného kameňa.
Ak potrebujete doplniť vodu v systéme, môžete tak urobiť iba pri vychladenom
kotly, aby nedošlo k poškodeniu oceľového výmenníka tepla.
b) Odvzdušnenie inštalácie
c) Skontrolovanie tesnosti systému
d) Skontrolovanie pripojenia na komín
e) Skontrolovať elektrické pripojenie
Uzemňovací kolík zásuvky musí byť na vrchole a fáza pripojená k ľavej strane.
f) Skontrolovať množstvo vody v systéme
g) Skontrolovať správne usadenie senzorov teploty a bezpečnostných senzorov
STB (14)
(v prípade že bola z dôvodu inštalácie kotla nutná demontáž opláštenia, nesie túto
povinnosť osoba, ktorá opláštenie a opätovné zloženie previedla)
h) Pripojiť elektrické prvky inštalácie (čerpadlá, riadiace motory ventilov)
i) Skontrolovať či sú otvorené ventily medzi kotlom a inštaláciou.
j) Skontrolovať správnu funkciu obehového čerpadla a ostatných pripojených
elektrických prvkov
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6.2. Spustenie kotla
A. Zapnite kotol hlavným vypínačom na pripojovacej lište kotla
(po vložení kábla do elektrickej zásuvky s ochranným kolíkom).
B. Na regulátore nastavte teplotu vody, výkon horáka a ostatne technické
nastavenia, podľa potreby inštalácie (viď. návodu na použitie regulácie)
Pred prvým spustením kotla (alebo v prípade, že sa kotol vypol z dôvodu
nedostatku paliva) je potrebné zapnúť funkciu “zasypavanie“ za účelom
naplnenia podávača. Táto funkcia sa vypne asi po 10 min.,(v prípade potreby
funkciu pustiť opätovne, tak aby došlo k naplneniu podávača).
Skontrolujte či pelety spadli na priestoru horáka (podávač je naplnený),
následne vyprázdnite misku horáka.
Uzatvorte dvierka.
Spustite funkciu „Rozpaľovanie“
Po prvom podaní peliet skontrolujte, či kotol podal správnu dávku peliet.
(Pri správnej dávke pelety musia tenkou vrstvou zasypať 3 zvislé otvory v miske
horáka, cez ktorá prechádza horúci vzduch zapalovača a nesmú presahovať
druhú vrstvu otvorov vzduchu).

C. Skontrolovať prácu kotla v niekoľkých cykloch zapálenia/vyhasnutia
(min. 2-3x)
D. Skontrolovať tesnosť inštalácie po dosiahnutí požadovanej teploty
E. Zaškoliť používateľa do obsluhy a údržby zariadenia

F. Zapísať uvedenie do prevádzky do Záručného listu
7.

Vypnutie kotla
Po skončení vykurovacej sezóny alebo v havarijných prípadoch sa vypnutie
vykonáva nasledovne:
- V menu regulácie dať vyhasiť kotol, ak je kotol v prevádzke
- Po vyhasnutí horáka vypnúť reguláciu tlačidlom On/Off
- Po vychladnutí kotla vypnúť hlavný vypínač
- Odstrániť zvyšky paliva a popola z ohniska a popolníka
Dôkladne očistiť vnútorný povrch a výmenník kotla.

V žiadnom prípade nehaste ohnisko v kotly vodou !
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-

8.

Kotol môžu obsluhovať iba dospelé osoby dostatočne zoznámené
s týmto návodom. Zabráňte pohybu detí v blízkosti kotla bez dohľadu
dospelých osôb
Ak existuje riziko, že sa do priestorov kotolne dostanú ľahko horľavé plyny
alebo výpary, je nutné kotol vypnúť.
Na zapálenie kotla sa nesmú používať žiadne horľavé predmety
(podpaľovače)
Počas vyhasínania sa nesmie kotol v žiadnom prípade prehriať
(napájanie kotla je možné vypnúť až po vychladnutí)
Počas horenia nie je povolené otvárať dvierka horáka – môže dôjsť k
popáleniam.
Na kotly a v jeho okolí nesmú byť položené horľavé predmety.
Pri vyberaní popola z kotla, nemôžu byť horľavé materiály umiestnené vo
vzdialenosti menšej ako 1,5 m.
Kotol nesmie byť prevádzkovaný pri teplote nižšej ako 55°C, pri týchto
teplotách dochádza k roseniu výmenníka a korózii z dôvodu nízkej teploty,
čo podstatne skracuje životnosť zariadenia.
Po ukončení vykurovacej sezóny/minimálne 1x ročne/ sa musí kotol a
dymové potrubie starostlivo vyčistiť.
- Kotolňa musí byť udržiavaná čistá a suchá.
Akákoľvek manipulácia s elektrickou časťou alebo zásahy do konštrukcie
kotla sú zakázané.

Používanie a údržba kotla
1) Je nevyhnutné zabezpečiť pravidelné doplňovanie paliva.
Ak je v zásobníku málo paliva, musí byť okamžite doplnené.
2) Minimálne raz za 2 týždne odstraňovať popol z popolníka, horák je potrebné
udržiavať v čistote podľa kvality používaných peliet (odstrániť strusku, popol,
prípadne nedohorené palivo zo spaľovacieho priestoru horáka- spaľovacej
misky)
Odporúča sa kontrolovať stav horáku vždy pri dopĺňaní paliva (min. 1x
týždenne)
Zanedbanie tejto základnej údržby môže spôsobiť zhoršenie spaľovania,
prípadne úplne zastavenie prevádzky.
3) Počas kontinuálnej prevádzky sa doporučuje minimálne raz za mesiac
očistiť povrch výmenníka tepla a spaľovacej komory, takéto čistenie je
rovnako nutné vykonať po odstavení kotla, alebo počas dlho-dobejšej
prestávky vykurovania.
Počas prevádzky kotla dochádza k postupnému zanášaniu výmenníka, čo
spôsobuje znižovanie účinnosti a zvyšuje spotrebu paliva.
Aby sa tomu zabránilo je potreba pravidelne čistiť výmenné plochy tepla (rúry
výmenníka) – postačí niekoľko krát pohýbať rúčkou čistiacich turbulátorov, podľa
kvality paliva 1x týždenne až mesačne.
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Všetky nasledujúce úkony je nutné prevádzať po odpojení kotla od
elektrického napájania.
Vybrať zástrčku kotla zo zásuvky.
Čistenie ohniska horáka
Rovnako sa odporúča raz týždenne až mesačne (podľa kvality paliva) dôkladne
vyčistiť ohnisko (misku horáka) od zvyškov popola a strusky.
Misku horáka je možné jednoducho vybrať a vyčistiť mimo kotla.
Raz mesačne až ročne (podľa kvality paliva) sa odporúča kompletne vyčistiť
horák.
Vytiahnuť zapaľovaciu špirálu (7) a vyčistiť zapaľovací kanál (6),
následne odpojiť a vymontovať senzor jasu plameňa (5),
vyčistiť kanál senzoru a odstrániť znečistenia z prepadového kanálu peliet (3)

Čistenie horáka
Po vyčistení horáka sa odporúča vykonať čistenie fotobunky (senzoru jasu
plameňa), ktorá odpovedá za správnu funkčnosť kotla a horáka.
Pre vyčistenie je najprv potrebne odobrať kryt horáka (1) z dvierok kotla.
Následne povoliť upevňovaciu maticu (2) a vytiahnúť fotobunku (3) z kanála (5).
Jemne handričkou očistiť hlavičku fotobunky(4), ktorá je umiestnená na konci
senzora.
Následne je potrebné povoliť a vyšrobovať úchyt, v ktorom je fotobunka
usadená (5) z koncovky (6) a pomocou kefky (7) vyčistiť kanál pre umiestnenie
fotobunky v celej dĺžke.
Očistenú fotobunku osadiť späť do pôvodného stavu.
Montáž prevediete spätným postupom
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Dbajte na dodržanie správneho usadenia fotobunky, podľa posledného obrázku.

2. Demontáž fotobunky
1. Odobratie krytu

4. Demontáž úchytu
fotobunky
3. Očistenie fotobunky

5. Očistenie kanála fotobunky
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1 – fotobunka
2 – kábel fotobunky
3 – úchyt fotobunky

Čistenie výmenníka tepla
Minimálne raz ročne sa odporúča skontrolovať a podľa potreby vyčistiť komoru
odvodu spalín (sopúch), kde sa nachádza mechanizmus pohybu turbulátorov.
Za týmto účelom je potrebné zdvihnúť vrchný kryt kotla, vybrať tepelnú izoláciu,
povoliť 4 motýľove skrutky a odobrať kryt výmenníka.
Po očistení komory sopúchu od prachu a sadzí, je potreba nasadiť späť kryt
výmenníka / dbajte aby nedošlo k poškodeniu tesniacich šnúr /.
Následne dotiahnuť matice, vsadiť tepelnú izoláciu na pôvodné miesto a zavrieť
kryt.

4)

Je nutné dbať o dôkladnú tesnosť kotla (Dvierka spaľovacej komory, výmenník)
Tesniace šnúry na týchto prvkoch pravidelne kontrolovať a v prípade
opotrebenia bezodkladne vymeniť

5)

Po vykurovacej sezóne očistiť povrch spaľovacej komory, rúry výmenníkov,
sopúch a vyprázdniť palivo z podávača a zásobníka.

6)

Dbať aby voda pri napúšťaní/dopúšťaní inštalácie mala tvrdosť max. 7°dH.
Pri použití tvrdej vody vo vykurovacom okruhu dochádza k usadzovaniu
vodného kameňa v inštalácii a poškodeniu výmenníkov kotla.

7)

Nevypúšťať vodu z kotla a inštalácie mimo vykurovacej sezóny

8)

Kotol musí byť prevádzkovaný pri rozdiele teplôt 10-15°C medzi výstupom
a návratom s teplotou návratu minimálne 55 °C.
Pri prevádzke kotla s teplotou nižšou ako 55°C môže dôjsť k roseniu výmenníka,
čo spôsobuje zvýšenú koróziu a výrazne zníženie životnosti zaradenia.
Z tohto dôvodu je nutné v inštalácii vždy používať správne zapojený riadený
zmiešavací ventil pre ochranu spiatočky.
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ZÁSADY BEZPEČNOSTI
* Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento
manuál.
* Inštalácia a spustenie regulátora musí byť prevedená
zodpovednou kvalifikovanou osobou.
* Treba brať do úvahy všetky dostupné možnosti
ochrany.
* Pred spustením regulátora skontrolovať všetky
pripojenia.
* Zabezpečiť riadne pracovné podmienky v súlade so
špecifikáciami zariadenia.
MONTÁŽNE ODPORÚČANIA
* Nenapájať prístroj z rovnakých pripojení ako prístroje
VN bez vhodného sieťového filtra.
* Vyhnite sa vedeniu signálových káblov v tesnej
blízkosti alebo súčasne s napájacími sieťovými
káblami.
* Vyhnite sa blízkosti ovládania zariadenia, a vedenia
alebo zariadení VN, zariadení fázy regulácie výkonu, a
ďalších zariadení s vysokým impulzovým skreslením.
* Pri pripojení napájania, prosím, brať na vedomie, že
inštalácia v stavbe by mala mať automatický vypínač
alebo istič. Tento prvok by mal byť v blízkosti
zariadenia, ľahko dostupný pre prevádzkovateľa a
označený ako rozvádzač.
* Výrobca nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú
neriadením sa uvedenými pokynmi.
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Podmienky záruky, záruka a zodpovednosť za vady SK
1.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

Dĺžka záruky
Na zariadenie je poskytovaná záruka v dĺžke trvania 24 mesiacov od zakúpenia
kotla a to v prípade, ak budú dodržané podmienky pre inštaláciu a obsluhu
a záručné podmienky uvedené v tomto návode.
Za nasledujúcich podmienok je na tesnosť kotlového telesa poskytnutá
predlžená záruka v dĺžke trvania 60 mesiacov od zakúpenia:
Zariadenie bolo do prevádzky uvedené zmluvným servisným technikom a bol
vyhotovený a distribútorovi pre danú krajinu zaslaný protokol o uvedení do
prevádzky.
Na zariadení boli vykonávané pravidelné ročné servisné kontroly (servisným
technikom vyplnené záznamy v záručnom liste)
Boli dodržané všetky podmienky pre inštaláciu, obsluhu a záručne podmienky
uvedené v tomto návode.
Záruka na kotol je poskytovaná len v prípade, ak je zariadenie používané v
súlade s určeným účelom:
Pre vykurovanie a ohrev zásobníka teplej vody alebo ohrev akumulačného
zásobníka so zaťažením nie viac ako 2000 hodín plného výkonu ročne.
Zo záruky sú vyňaté diely podliehajúce bežnému opotrebeniu a ktoré majú
obmedzenú životnosť a je potrebné ich v pravidelných intervaloch v závislosti od
záťaže kotla meniť:
- tesniace šnúry
- zásobník popola
- zapaľovacia špirála
Tieto diely, ich výmena a kontrola podlieha bežnej údržbe zariadenia, ktorú je
zákazník v stanovených intervaloch povinný vykonávať.
(viď. časť - údržba zariadenia)
Zo záruky sú vyňaté diely, ktoré slúžia ako jednorazová ochrana zariadenia,
v prípade, že dôjde ich aktivácii:
- bezpečnostné elektrické poistky
- bezpečnostné spínače preťaženia a prehriatia (STB)
- bezpečnostné potrubie podávača (zmršťovacia hadica)
Podmienky záruky
Výrobca zodpovedá za správnu funkčnosť zariadenia iba pod podmienkou, že
bude inštalovaný, používaný a udržiavaný podľa informácii uvedených v tomto
návode.
Počas trvania záručnej lehoty výrobca nesie záručnú zodpovednosť, iba za
chyby a závady, ktoré vznikli vinou výrobcu tzv. výrobne vady
Počas trvania záruky má užívateľ právo na bezplatné opravy chýb, ktoré vznikli
vinou výrobcu.
Výrobca zodpovedá za správnu funkčnosť zariadenia iba ak je zariadenie
prevádzkované výhradne s výrobcom doporučeným palivom uvedenej kvality a
parametrov
Pre prvé plnenie vykurovacieho systému a pre dopĺňanie po oprave bude
použitá zmäkčená voda (tvrdosť nesmie presiahnuť 7°dH).
Zariadenie nie je možné prevádzkovať na nižšom výkone ako je najnižší výkon
uvedený na typovom štítku. V prípade požadovaného výkonu nižšieho ako
najnižší výkon na typovom štítku je potrebné využívať akumulačný/vyrovnávací
zásobník.
Je potrebné vykonávať pravidelné čistenie a údržbu zariadenia.
Kroky a intervaly sú buď obsiahnuté v tejto dokumentácií, alebo existujú ako
samostatný dokument.
Pre rozšírenie riadiaceho systému je možné používať výhradne len komponenty
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2.9
2.10
2.11
3.
3.1

dodávané výrobcom zariadenia.
Opravy sú povolené len s originálnymi náhradnými dielmi výrobcu. Výnimka platí
len pre bežné časti ako sú elektrické poistky alebo upevňovací materiál, ak plnia
požadovanú funkciu a nebránia funkčnosti systému.
Nie je povolené vykonávať žiadne zásahy ovplyvňujúce bezpečnostné prvky a
zariadenia kotla ako napr: úprava senzorov teploty, úprava vypínača STB a pod.
Nie je povolené vykonávať akékoľvek úpravy alebo opravy zariadenia, ktoré
neboli schválené výrobcom.

Zodpovednosť za vady
Záruka sa nevzťahuje na:
- poruchy alebo prerušenia práce spôsobené použitím nekvalitného paliva,
inštaláciou v rozpore s návodom a platnými zákonmi a normami, nesprávnym
výberom zariadenia, nesprávnym výberom alebo stavom komína.
- poruchy alebo prerušenia práce spôsobené skorodovanými časťami kotlového
telesa alebo výmenníkov, vzniknutými z dôvodu používania vlhkého paliva alebo
nízkou teplotou vracajúcej sa vykurovacej vody alebo nízkej teploty spalín.
- poškodenie kotla z dôvodu prevádzky na príliš nízkych parametroch.
- poškodenie kotla z dôvodu neodvodnenia komína.
- poškodenia a korózie plechu zásobníka alebo iných elementov podávača a
horáka ako napr. šneku z dôvodu používania vlhkého paliva.
- fyzické poškodenia spôsobené užívateľom
- k okamžitej strate nároku na záruku dochádza v prípadoch:
- uskutočnenie svojpomocných zmien v konštrukcii kotla
- nebratím v úvahu odporučenia k inštalácii, údržbe alebo prevádzke
uvedené v tomto návode
- skúšania tesnosti kotla pomocou tlakovania vzduchu
- zmeny el. inštalácie kotla alebo pripojenia neodpovedajúcich zariadení
na el. inštaláciu kotla
- nezabezpečenia správnej teploty spiatočky (min.55°C) montážou štvorcestného alebo troj-cestného ventilu alebo ich nesprávnou montážou
alebo používaním
- nevyrovnania finančných záväzkov voči výrobcovi alebo predajcovi
uvedených.
- opravy kotla v čase trvania záručnej doby inou osobou ako osobou
oprávnenou výrobcom pre prevádzanie opráv.
- poškodenia alebo nesprávnu prevádzku kotla z dôvodu:
- nesprávnej prepravy ako aj prepravy do kotolne.
- nesprávnej inštalácii kotla
- prekročenia najvyššej povolenej teploty v kotly
- znečistenej vody v inštalácii alebo v kotle
- dopustenia studenej vody do kotla pri zohriatom telese
- hasení kotla vodou
- spustení kotla bez dostatočného množstva vody
- korózii oceľových časti kotla z dôvodu:
- dlhodobej prevádzky kotla s návratnou teplotou vykurovacej vody pod
55°C
- nedostatočného alebo nesprávneho čistenia kotla
- inštalovaní kotla vo vlhkej kotolni, kotolni bez ventilácie, v kotolni s
nebezpečenstvom kondenzovania vody na oceľových častiach kotla.
- nedostatočného komínového ťahu
- používania tvrdej vody(viac ako 7°dH) v inštalácii a usádzaní kotlového
kameňa
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3.2

3.3

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

Užívateľ je povinný uhradiť náklady spojené prácou a výjazdom servisného
technika v prípade neoprávnenej reklamácie alebo vyzvania k:
- oprave poškodenia, ktoré bolo spôsobené užívateľom
- kotlu na ktorom boli prevedené svojpomocné úpravy a opravy.
- prevedeniu prehliadky kotla
- spusteniu kotla
- zregulovaniu parametrov spaľovania
- z dôvodu výpadku el. energie
- k výmene poistky v el. inštalácii.
- z dôvodu problémov pri spúšťaní a prevádzke z dôvodu neodpovedajúcej
kvality paliva
- z dôvodu nemožnosti prevedenia opravy na základe:
- nedostupnosti odpovedajúceho paliva
- nedostatočného ťahu komína
- nesprávnej el. inštalácie
- nesprávnej inštalácie kotla
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia regulátora, špirály, prevodovky a ventilátor
z dôvodu atmosférických a živelných prejavov, blesku, prepätia v el. sieti,
znečistenia ako aj poškodenia mechanického, chemického a tepelného a taktiež
opravy a úpravy vykonané nepoverenými osobami.
Ostatné
Výrobca nenesie zodpovednosť za nesprávne zvolený výkon kotla.
Výrobca rozhoduje o spôsobe opravy.
Reklamáciu je potrebné nahlásiť písomne (mail, pošta) predajcovi v čo
najkratšom čase.
Pre uznanie záruky je potrebné doložiť nasledujúce dokumenty:
- doklad o zakúpení zariadenia
- vyplnené záručné listy (kotol, ventilátor)
- doklad o odbornej montáži
- doklad o odbornom uvedení do prevádzky
Všetky tieto dokumenty je užívateľ povinný uchovávať počas celej doby trvania
záruky a preukázať ich na vyžiadanie servisného technika.
V prípade reklamácie nesprávneho spaľovania alebo unikania dymu do
priestorov kotolne a závadách dotýkajúcich sa komínového systému, je
potrebné k nahláseniu závady dodať písomné vyjadrenie kominára, že komínový
systém spĺňa všetky normy a požiadavky uvedené v parametroch kotla.
Záruka sa vzťahuje iba na kotly zakúpené, inštalované a určené na
prevádzku výhradne na území SR.
Vo vyššie neuvedených prípadoch sa reklamácie riadia Občianskym
zákonníkom.
Záväzné normy pre projektovanie a montáž kotlov:
STN EN 303-5
STN 734210
STN 920300
STN EN 60335-1+A11
STN 061000
STN 060310
STN 060830
STN 077401
STN 33 2000 4-46
STN 33 2000-3

A ďalšie ekvivalenty odpovedajúcich EN noriem.
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ZÁRUČNÍ LIST
Typ zařízení / Typ zariadenia

Výrobní číslo / Výrobné číslo

Číslo dokladu o zakoupení
Číslo dokladu o zakúpení
Uživatel zařízení má nárok v záruční době na bezplatné odstranění všech poruch na
zařízení,
které vznikly vinou výrobce.
Záruční podmínky jsou uvedené v návodě na použití a obsluhu, který je dodávaný se
zařízením.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Užívateľ zariadenia ma nárok v záručnej dobe na bezplatné odstránenie všetkých porúch na
zariadení, ktoré vznikli vinou výrobcu.
Záručné podmienky sú uvedené v návode na použitie a obsluhu, ktorý je dodávaný so
zariadením.

Datum, razítko ,podpis
prodejce / predajcu
Potvrzení o montáži
Potvrdenie o montáži

Datum, podpis
Potvrzení o spuštění
Potvrdenie o spustení

Datum, podpis

Datum, podpis
majitele / majiteľa

Upozornění a zodpovědnosti
Firma nebo realizátor montáže, spuštění,
opravy nebo servisní kontroly podpisem
potvrzuje, že toto vykonal shodně s platnými
normami a shodně s návodem a odporučeními
výrobce.
------------------------------------------------------------Poznámka Upozornenia a zodpovednosti
Firma alebo realizátor montáže, spustenia,
opravy alebo servisnej kontroly podpisom
potvrdzuje, že tieto vykonal zhodne s platnými
normami a zhodne s návodom a
odporúčaniami výrobcu.
Prohlášení uživatele CZ:
Tímto prohlašuji, že:
- zařízení je instalované v souladu s
Poznámka návodem.
- zařízení bylo namontované oprávněnou
osobou/firmou a řádně mě
seznámili s obsluhou a odevzdali doklady a
návody od zařízení.
- beru na vědomí doporučení montáže
a používání od výrobce.
- potvrzuji správnou funkci při spuštění.
Prehlásenie užívateľa SK:
Týmto vyhlasujem, že :
- zariadenie je inštalované v súlade s
návodom.
- zariadenie bolo namontované oprávnenou
osobou/firmou a riadne ma
oboznámili s prevádzkou a odovzdali doklady
a návody od zariadenia.
- beriem na vedomie odporúčania montáže a
používania od výrobcu.
- potvrdzujem správnu funkciu pri spustení.
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Pravidelné servisní kontroly
-----------------Pravidelné servisné kontroly
po 12 měsících / mesiacoch
Datum kontroly

Výsledek kontroly / Výsledok kontroly
Elektronika
Kotlové teleso
Jiné

Podpis / Razítko
Technik
Majitel

po 24 měsících / mesiacoch
Datum kontroly

Výsledek kontroly / Výsledok kontroly
Elektronika
Kotlové teleso
Jiné

Podpis / Razítko
Technik

Majitel

po 36 měsících / mesiacoch
Datum kontroly

Výsledek kontroly / Výsledok kontroly
Elektronika
Kotlové teleso
Jiné

Podpis / Razítko
Technik
Majitel

po 48 měsících / mesiacoch
Datum kontroly

Výsledek kontroly / Výsledok kontroly
Elektronika
Kotlové teleso
Jiné

Podpis / Razítko
Technik
Majitel

po 60 měsících / mesiacoch
Výsledek kontroly / Výsledok kontroly

Datum kontroly

Elektronika

Kotlové teleso

Jiné

Podpis / Razítko

Technik

Majitel
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Opravy

Datum ohlášení

Elektronika

Popis závady
Kotlové teleso

Jiné

Podpis / Razítko
Technik
Majitel

Datum ohlášení

Elektronika

Popis závady
Kotlové teleso

Jiné

Podpis / Razítko
Technik
Majitel

Datum ohlášení

Elektronika

Popis závady
Kotlové teleso

Jiné

Podpis / Razítko
Technik
Majitel

Datum ohlášení

Elektronika

Popis závady
Kotlové teleso

Jiné

Podpis / Razítko
Technik
Majitel

Datum ohlášení

Elektronika

Kotlové teleso

Jiné

Technik

Popis závady

Podpis / Razítko

Majitel

