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Je v záujme používateľa dodržiavať pokyny obsiahnuté v tomto návode a 

sú jednou zo záručných podmienok. 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s 

obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností 
a vedomostí. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný odborník v oblasti vykurovacích zariadení s 
príslušnou kvalifikáciou. Miesto a spôsob pripojenia kachiel je potrebné starostlivo vybrať v súlade s 

bezpečnostnými pokynmi. Inštalácia mimo horľavých predmetov! 

 Pred začatím akejkoľvek operácie si musí používateľ prečítať a plne pochopiť obsah tejto 

príručky. Nesprávna konfigurácia môže spôsobiť nebezpečenstvo a / alebo nesprávne 
fungovanie kachiel; 

 Kachle neumývajte tečúcou vodou. Voda sa môže dostať do kachlí a poškodiť elektroniku a 
spôsobiť zásah elektrickým prúdom;  

 Nenechávajte sušiť na kachliach žiadnu bielizeň ani iné textílie. Predmety musia byť v 

primeranej vzdialenosti od kachlí. Nebezpečenstvo požiaru;   

 Používateľ nesie plnú zodpovednosť za správne používanie zariadenia;   

 Akýkoľvek zásah vykonávaný neoprávnenými osobami alebo používanie neoriginálnych 

náhradných dielov môže byť pre užívateľa riskantný a výrobcu zbavuje akéhokoľvek 
ručenia;   

 Väčšina povrchu kachiel je veľmi horúca (kľučka na dvere, sklo, dymovody atď.). Zabráňte 
kontaktu s týmito časťami. Používajte ochranné rukavice odolné voči teplote, ako aj správne 

nástroje; 

 Za žiadnych okolností by ste nemali spustiť kachle s otvorenými dverami alebo 

poškodením skla;  

 Výrobok musí byť elektricky pripojený k systému s účinným uzemnením  

 V prípade poruchy vypnite alebo reštartujte kachle;  

 Všetky nespálené pelety po každom neúspešnom zapaľovaní musia byť odstránené pred 
novým zapalovaním z roštu;  

 Musia sa dodržať všetky požiarne bezpečnostné požiadavky  

 Ak je v dymovode požiar, zhasnite kachle, odpojte napájací kábel a nikdy dvierka 
neotvárajte. Zavolajte príslušných autorizovaných servisných technikov;  

 Nezapaľujte kachle s horľavými materiálmi, ak systém zapaľovania nefunguje;  

 Pravidelne kontrolujte a vyčistite kanály spalín z kachiel (pripojenie na odvod spalín); 

 Vždy udržujte veko zatvorené;   

  

 
Bezpečné vzdialenosti: 
Počas inštalácie zariadenia dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť najmenej 600 mm. Táto vzdialenosť 

sa vzťahuje na výrobok v blízkosti horľavých materiálov triedy B alebo C. Bezpečná vzdialenosť sa 
zdvojnásobí, ak sa výrobok nachádza v blízkosti materiálov s úrovňou spaľovania C3.  
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1. Použitie 

Kachle sú určené na vykurovanie domácich a verejných priestorov pomocou peliet. Pec  
je vybavená ocelovým vodným výmenníkom určeným pre vykurovacie systémy s teplotou vody do  

90 ° C pri maximálnom maximálnom tlaku do 0,15 MPa. Skúšky sa vykonávajú pri tlaku 0,3 MPa.  
 
Kachle sú navrhnuté a vyrobené tak, aby pracovali len s peletami triedy A (DIN plus 51731) s 

nasledujúcimi charakteristikami: 
 

• Materiál 100% drevené pelety z ihličnatých lebo listnatých stromov; 

• Priemer Ф6/8 mm; 

• Dĺžka 20-30mm; 

• Kalorická kapacita 5.2 kW/kg; 

• Obsah popola < 8%; 

Použitie peliet s odlišnými charakteristikami ako odporúčané môže mať za následok zníženie výkonu, 

nestabilné horenie, zvýšená opotrebovanosť kachlí a poruchovosť . V prípade poruchy sa akékoľvek 
opravy alebo výmeny nevzťahujú do záručných opráv. 

 

Pre správnu činnosť kachlí, musia byť pelety uložené na 
suchom mieste! 

 

Čo sú to pelety? Pelety sa vyrábajú z lisovaného dreveného odpadu - pilín, ktorý zostáva z 
výroby rôznych nábytkov, z píl a inej výroby. Tento druh paliva je šetrný k životnému prostrediu, 

pretože vo výrobnom procese nie je pridávané žiadne aditívum alebo činidlá ako lepidlá, živice a iné... 
Integrita peliet je zaručená lignitom - prírodnou zložkou obsiahnutej v samotnom dreve a vysokým 
tlakom, pod ktorým su lisované. Zatiaľ čo drevo má kalorickú kapacitu 4,4 kW / kg (15% vlhkosť pri 

18-mesačnom sušení), pelety majú 5,2 kW / kg. 

 

 
 
 

Pozor! Používajte rukavice! Dávajte si pozor na horúce 
povrchy! 

 
 



``  

 
 

           5 
 

BRETA PELLET 

 

 

Kachle na pelety BRETA 18 BRETA 24 BRETA 30 

Výkon (max/min) KW 18/5,5 23,97/8,3 31,7/11,8 

Teplovzdušný výkon (max/min)  KW 2/1 3,4/1,4 3/2 

Vyhrievaná oblasť m
3
 do 350 do 500 Do 600 

Výška Н mm 960 1010 1091 

Šírka W mm 581 625 621 

Hĺbka D mm 608 625 650 

Kapacita zásobníka kg 30 30 35 

Pripojenie vzduchu Ф mm 48  48  48 

Pripojenie dymovodu Ф mm 80 80 80 

Čista hmotnosť kg 175 192 209 

Typ paliva  Pelety Ф6-Ф8  Pelet Ф6-Ф8  Pelet Ф6-Ф8 

Spotreba paliva pri konštantnej 
prevádzke (max / min) 

kg/h 4,1/1,3 5,1/1,7 6,1/2,1 

Spotreba elektrickej energie min/max 60/310 60/310 60/410 

Napájanie V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Objem výmenníka Litry 26 31 55 

Prevádzkkový tlak (min-max) Bar 0,5 - 2 0,5-2 0,5-2 

Výkon vodného výmenníka 
(max/min) 

kW 16 20,57/6,7 28,7/9,8 

Vonklajšia prevádzková teplota ºC od 5 do 40 od 5 do 40 od 5 do 40 

Max. vlhkosť pri teplote 30º С  % 85 85 85 

Účinnosť % 91% 92% 92% 
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3. Montaż 
3.1. Všeobecné podmienky 

Na zabezpečenie správnej a bezpečnej práce kachlí dodržujte nasledujúce predpisy,  

kedy sa vyžaduje: 
• Montáž, servis kachlí a súvisiaceho zariadenia musí byť vykonané autorizovanými  
pracovníkmi 

• Základ, na ktorom budú kachle umiestnené, musí byť rovnomerný a horizontálny,  
z nehorľavých materiálov s rozmermi najmenej 40 cm. pred kachlami a nie 
menej ako 20 cm na oboch stranách a na zadnej strane. 

• Ak sú prítomné horľavé materiály alebo konštrukcie, vzdialenosť medzi nimi a kameňmi  
musí byť aspoň 80 cm. 
• Pri montáži kachlí sa uistite, že spoje medzi samostatnými rúrami a 

komínom sú dobre izolované. 
• Vôňa pri prvom uvedení kachlí do prevádzky je dôsledkom pálenia farby. 
 

Kachle sú natreté tepelne odolnou farbou, ktorá dosiahne konečný odpor po pár  
začínajúcich a zahrievacích procesov. To je dôvod, prečo sa vonkajších povrchy nesmie dotýkať  
a aby nedošlo k poškodeniu obalu. Pravidelné čistenie popolníka sa musí/môže vykonať iba vtedy, 

keď sú kachle studené. 

3.2. Základné pravidlá a predpisy 

Kachle s vodným výmenníkom pracujú na princípe kotla na ústredné vykurovanie.  

Výhodou tohto typu vykurovacieho systému je maximálne využitie vyrobeného tepla 
počas spaľovacieho procesu. Týmto spôsobom sa odoberá teplo zo spaľovacej komory 
na vzdialený a ťažko dostupný priestor pre normálnu výmenu tepla, aby sa udržala rovnomerné 
pohodlie. 

1. Uistite sa, že každá vetva a prvok inštalácie sú vzduchotesné a dobre odvzdušnené. 
2. Všetky prvky inštalácie musia byť chránené pred zamrznutím. 
3. Cirkulačné čerpadlo možno zvoliť podľa požadovanej kapacity pomocou nasledujúceho vzorca:  

 

G=0,043. P , (m³/h) 

P, kW je tepelný výkon vodného výmenníka. Cirkulačné čerpadlo môže byť 
zapnuté alebo vypnuté v závislosti od termostatu v kombinácii s elektrickým 
spínačom. 

5. Prvé čistenie filtra čerpadla sa musí vykonať okamžite po testovaní 
inštalácie. 
6. Ak sa použije stará inštalácia, musí sa niekoľkokrát premytá, aby sa 

zabezpečilo odstránenie akýchkoľvek nahromadených nečistôt na povrchu 
vodného výmenníku. 
7. Nevypúšťajte vodu z vykurovacieho systému mimo vykurovacej sezóny. 

8. Chemická úprava vykurovacej vody sa neodporúča.   
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Obr.1 

 
 
 

 

 
Obr.2 

 



``` 

 

 
 

 8 
 

BRETA PELLET 

Obrázky 1 a 2 znázorňujú základný diagram kombinácie vykurovania a termovýmenníkom. 

Diagramy sa robia ako demonštratívne a nezabúdajte na to, aby ste vykonali všetky ochranné 
opatrenia požadované predpismi danej krajiny. Je tiež dôležité pamätať na použitie filtrov a 
spätných ventilov. 

 Pri príprave pripojení podľa obrázka 1 sú v kachliach pripravené samostatné konektory na 
pripojenie vrátane zásobníka. 

Prídavná expanzná nádoba musí mať priame spojenie so systémom. Jeho kapacita môže byť 

definovaná ako 10% celkovej kapacity systému. 
Kachle majú minimálny tlak vody v inštalácii nastavenom na 0,5 bar (5 metrov vodného stĺpca), ale 
v nižších priestoroch môže byť táto hodnota znížená na max. 0,1 bar (1 meter vodného stĺpca) 

Plnenie alebo vyprázdňovanie systému sa uskutočňuje pomocou hadice a ventilu namontovaného 
na najnižšom mieste inštalácie. 
Inštalácia membránovej nádoby je povolená pri konštrukcii uzavretého systému.  

Pri prvých 3-4 štartoch môže na povrchu vodného plášťa dochádzať ku kondenzácii, ktorá môže byť 
v závislosti od vlhkosti paliva a teploty prichádzajúcej vody 0,3 litra s jedným štartom. Akumulované 
sadze znižujú teplotný rozdiel a kondenzáciu. 

Záruka sa nevzťahuje na kachle s deformovaným plášťom vody, ktorý je dôsledkom zvýšenia tlaku 
v systéme alebo nesprávneho pripojenia. 

Vodné výmenníky sa testujú pri tlaku 300 kPa (3 bar), ale pracovný tlak nesmie presiahnuť 200 kPa 

(2 bar). 

Odporúča sa, aby montáž bola vykonaná autorizovaným odborníkom.  

3.3. Nastavenia a pripojenia 

Spolupráca so zásobníkom na teplú vodu 

Kachle sú prispôsobené na prácu s nádržou na teplú vodu (TUV), ale táto funkcia nie je normálne 

povolená v softvéri elektronickej dosky. Táto funkcia môže byť aktivovaná v závislosti od použitého 
inštalačného riešenia, obr. 1 a 2, ale pred tým musí byť vykonané správne elektrické pripojenie 
čerpadla alebo trojcestného ventilu. Elektrický výstup na svorkovnicu je bezpotenciálové relé, t.j. pri 
pripojení čerpadla alebo ventilu pripojte iba k fázovému vedeniu "L" a fázovému vodiču "L" k 

čerpadlu alebo ventilu, neutrálne "N" a zemniace vodiče sa pripájajú priamo na čerpadlo alebo ventil 
podľa schémy zapojenia na strane 18). 

Trojcestný ventil musí byť hydraulicky namontovaný tak, aby bol bez napätia otvorený v 

smere do UK, tzn. Je nutné použiť ventil jednu fázu do TUV s vratnou pružinou do UK. 

 

   ZMENA PARAMETROV: 

Pre systém s dvomi čerpadlami (obr.1): 
Podržte tlačido SET na 5 sekúnd a vyberte: 
Menu systému PASSWORD(0000)Aktivovanie: 
Zmeny: 
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 P26 na 3 – Priorita TUV 

 P74 na 9 

 Ak chcete obe čerpadlá bežať súčasne (bez priority horúcej vody), zmeňte:P26 na 2 – 
doporučejeme nechať nastavené P26 na 2 (ak je krátky okruh) - Žiadna priorita TUV 

Menu opustíte stlačením tlač. ESC 

S2P1

P2 B
O

IL
E

R
S

AN
IT

.

S1

 
Popis operácie: 

Nastavenie čerpadla UK 

Čerpadlo P1 sa spustí na teplote podľa nastavenia Th19 a rozdiel medzi teplotou čítanou 
sondy S1 a S2 je menší ako nastavenie Th57. Zabránenie proti zamrznutiu - čerpadlo sa spustí, 

ak je teplota vody v kotly nižšia ako nastavenie Th18 alebo ak teplota presiahne hodnotu 
nastavenia Th21. 

 
Nastavenie čerpadla TUV 

P2 čerpadlo ohrieva vodu v externp zásobníku TUV. Čerpadlo P2 sa aktivuje, ak teplota 
kotlovej vody prekročí nastavenú hodnotu Th20 a ak je teplota v zásobníku nižšia ako 

nastavená teplota Th58. Ak teplota vody presiahne nastavenú hodnotu Th21 pre bezpečnosť, 
čerpadlo P1 sa vždy vypne a čerpadlo P2 je vypnuté. 

 

Príklad: Th18 = 5 °C, Th19 = 65 °C, Th20 = 50 °C, Th21 = 70 °C 

S1 Tep. Sonda S2 Tep. Sonda Režim Delta Ćerpadlo P2 Čerpadl P1 
T < 5°C    OFF ON 

5°C ≤ T< 50°C    OFF OFF 

50°C ≤ T< 65°C 

T < 55°C 
  < 

5°C 
OFF OFF 

 ≥ 5 
°C 

ON OFF 

T > 55 °C 
  < 

5°C 
OFF OFF 

Zima ≥ 5 
°C 

OFF OFF 
Leto ≥ 5 

°C 
ON OFF 

65°C ≤ T< 70°C 

T < 55°C 
  < 

5°C 
OFF OFF 

 ≥ 5 
°C 

ON OFF 

T > 55 °C 
Zima  OFF ON 
Leto  < 

5°C 
OFF OFF 

Leto ≥ 5 
°C 

ON OFF 
T≥70°C    OFF ON 

 
POZOR: Paremetre iným spôsobom nemeňte, inak by stemohli poškodiť niektoré zo 

zariadení alebo kachle. 

PRE SYSTÉM S TROJCESTNÝM VENTILOM 
Podržte tlačido SET na 5 sekúnd a vyberte: 

Menu systému PASSWORD(0000)Aktivovanie: 

Zmeny: 

 P26 na 2 

 P74 na 9 
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Menu opustíte stlačením tlač. ESC 

S1
S2P1 P2

B
O

IL
E

R
S

A
N

IT
.

 
Popis operácie: 

Nastavenie čerpadla UK 

Čerpadlo P1 sa zapne, ak teplota kotlovej vody prekročí nastavenú hodnotu Th20 a rozdiel medzi 

teplotou čítanou sondy S1 a S2 je väčší ako nastavenie Th57. 

Čerpadlo sa spustí, ak je teplota v kotle vyššia ako nastavená teplota Th19 Aby sa zabránilo 
zmrazeniu Čerpadlo sa spustí, ak je teplota kotla nižšia ako Th18 Ak teplota v kotli prekročí 
hodnotu termostatu Th21, čerpadlo je vždy zapnuté 

.  
Nastavenie Trojcestného ventilu TUV 

Ak je teplota v zásobníku nižšia ako nastavená teplota Th58 a teplota kotla je vyššia ako Th20, 

ventil P2 je zapnutý. Ak teplota kotla prekročí nastavenú hodnotu Th21, ventil P2 sa vypne a 
pracuje na UK. 

Príklad Th18 = 5 °C, Th19 = 65 °C, Th20 = 50 °C, Th21 = 70 °C 
S1 Temp.  S2 Temp.  Metoda Delta P2 Zawór Pompa P1 

T < 5°C    C.O. (OFF) ON 

5°C ≤ T< 50°C 

T > 55 °C Zima  C.O. (OFF) OFF 

T < 55°C Zima  C.W.U. (ON) OFF 

 Lato  C.W.U. (ON) OFF 

50°C ≤ T< 65°C 

T < 55°C 
 T < 5°C C.W.U. (ON) OFF 

 ≥ 5 °C C.W.U.(ON) ON 

T > 55 °C 

Zima  C.O.(OFF) OFF 

Lato T < 5°C C.W.U (ON) OFF 

Lato ≥ 5 °C C.W.U. (ON) ON 

65°C ≤ T< 70°C 

T < 55°C 
 T < 5°C C.W.U (ON) OFF 

 ≥ 5 °C C.W.U. (ON) ON 

T > 55 °C 

Zima  C.O. (OFF) ON 

Lato T < 5°C C.W.U (ON) OFF 

Lato ≥ 5 °C C.W.U (ON) ON 

T≥70°C    C.O.(OFF) ON 

POZOR: Paremetre iným spôsobom nemeňte, inak by stemohli poškodiť niektoré zo 

zariadení alebo kachle. 
. 

UPOZORNENIE: Je potrebné mať na pamäti, že nastavenie teploty v kotly je vyššia ako 

nastavená teplota v zásobníku o najmenej 5 ° C. 
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Pripojenie izbového termostatu. 

Prístroj je možné pripojiť k akémukoľvek izbovému termostatu vybavenému kontaktmi bez napätia. 

Pripojenia sa vykonávajú na elektrických svorkách umiestnených na zadnej strane prístroja, ktoré 
sú označené ako "THERMOSTAT". 
Izbový termostat by mal byť súčasťou menu kotla nasledujúcim spôsobom: 

Stlačte tlačidlo "SET", zvoľte "REMOTE CONTROL" a zmeňte hodnotu na "STARTED" stlačením 
"SET". Z nastavení opúšťame stlačením klávesu "ESC" 

Zmena nastavenia minimálneho tlaku. 
 

Podržte stlačené tlačidlo SET na 5 sekúnd a vyberte: 
Menu systemu PASSWORD(0000)Menu termostatov 
 

Zmeny: 
 
- SP01 pre požadovanú hodnotu medzi 100 a 500 (100 zodpovedá 0,1 baru, 500 zodpovedá 0,5 

baru) 

Prevádzka pri malých inštaláciách (5-10kw) 
Kachle majú 2 režimy: automatické a ručné pri napájaní nastavenom používateľom. 
Automatický režim spravuje zariadenie zmenou výkonu v rozmedzí od 1 do 5 v závislosti od teploty, 
ktorú je potrebné dosiahnuť: 

Teplota kachlí ≤ Nastav. teplota - 9⁰C = výkon 5 
Teplota kachlí = Nastav. teplota - 8 alebo 7⁰C = výkon 4 
Teplota kachlí = Nastav. teplota - 6 alebo 5⁰C = výkon 3 

Teplota kachlí = Nastav. teplota - 4 alebo 3⁰C = výkon 2 
Teplota kachlí = Nastav. teplota - 2 alebo 1⁰C = výkon 1 
Nastav. teplota = MODULÁCIA (výkon menej ako 1) 

Nastav. teplota + 5⁰C = vypnite horák 
 
Zmena na iný výkon prebieha iba vtedy, keď kachle fungujú najmenej 2 minúty na 

predchádzajúcom výkone. 
Pri malých inštaláciách zariadenie nemusí byť schopné modulovať výkon na nižšiu úroveň a môže 
sa prehrievať (je možné nastaviť zastavenie poplašného termostatu STB E1, E2), nastaviť 

zariadenie na manuálnu prácu a zvoliť vhodný výkon prístroja. 
Inštalácie do 6 kw (asi 2-5) radiátorov = výkon 1 
Inštalácie do 9 kw (asi 6-8) radiátorov = výkon 2 

Inštalácie do 12 kw (asi 8-11) radiátory = výkon 3 
 
Môžeme tiež ovplyvniť rýchlosť modulácie v zariadení zmenou servisných parametrov, ale môže to 

ovplyvniť množstvo peliet na rošte horáka a nastavenie príliš krátkych časov môže spôsobiť, že 
horák bude preplnený. 
Zmeny parametrov: 

 
Stlačte SET na 5 sekúnd 
Vybrať  „menu systemu” 

Heslo  „0000” stlačiť SET 
Vybrať z menu  „časy” 
Modifikujte parametre - všetky pre rovnakú hodnotu v sekundách: 

T11 = 120 s 
T17 = 120 s 
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T18 = 120 s 

T22 = 120 s 
Pre malé inštalácie sa odporúča zmeniť všetky tieto parametre na hodnotu 10-15s. 
 

Zorpoznanie plameňa a prevádzka 
 
Prístroj rozpozná zapaľovanie cez snímač teploty spalín. Rozpoznanie plameňa sa zistí, keď teplota 
spalín stúpne nad 40 ° C a potom zariadenie aktivuje režim STABILIZÁCIA. Konec tohto procesu a 

prechod na normálny prevádzkový režim nastane po prekročení teploty spalín 50 ° C. Po dokončení 
práce sa prístroj reštartuje iba vtedy, ak je teplota výfukových plynov nižšia ako 40 ° C.  
Vo zvláštnych prípadoch, v zariadeniach, v ktorých je viditeľný rýchly krátkodobý odber tepla, môže 

dôjsť k dlhému čakaniu na to, aby sa zariadenie opäť spustilo, keď teplota klesne na zariadení. 
Parametre detekcie zapaľovania možno potom upraviť a mierne zvýšiť o 10 jednotiek. 
 

Stlačte SET na 5 sekúnd 
Vybrať  „menu systemu” 
Heslo  „0000” stlačiť SET 

Vybrať z menu  „termostaty” 
Modifikujte parametre - všetky s rovnakou hodnotou uvedenou v ⁰C: 
 

Predvolené hodnoty: 
Th01 = 40 
Th02 = 50 

Th06 = 40 
Th09 = 50 
Th28 = 40 

Príkladné hodnoty po zmene: 
Th01 = 50 
Th02 = 60 

Th06 = 50 
Th09 = 60 
Th28 = 50 

 
UPOZORNENIE: NESPRÁVNE ZMENY PARAMETROV MÔŽU SPÔSOBIŤ NESPRÁVNÚ 

PREVÁDZKU ZARIADENIA ALEBO ZLYHANIE ZAPNUTIA A MOŽNÉ OHROZENIA! 
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3.4. Montáž spalinového potrubia 

Elementy dymovodov 

 

 
 
Komín 

Prvok komína alebo potrubia musí spĺňať tieto požiadavky:  

byť tesný, nepriepustný a správne izolovaný, vyrobený z materiálov odolných voči bežnému 
mechanickému opotrebovaniu a tepla zo spaľovacích a kondenzačných produktov.  

Držte komín mimo horľavých materiálov. 

 
Pripojenie vyžaduje použitie nehorľavých materiálov odolných voči horľavým produktom a 
kondenzácii. Systém odvodu spalín musí byť vyrobený tak, aby zaručoval hermetické tesnenie a 

zabránil kondenzácii. Ak je to možné, vyhnite sa pridávaniu horizontálnym častiam. Posun v smere 
sa uskutočňuje pomocou kolien s uhlom max. 45 °. 
Pre potrubia spalín je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny: 

- Vodorovné úseky musia mať minimálny sklon 3 ° smerom hore; 
- Dĺžka horizontálnych častí by mala byť čo najkratšia, ale nie väčšia ako 3 m; 
- Je zakázané viac ako štyri zmeny smeru; 

- Potrubné prvky musia byť tesné a izolované, ak sú mimo miestností, v ktorých je zariadenie 
inštalované. 
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- Prvky potrubia sa musia dať vyčistiť; 

- Potrubia musia mať konštantný prierezmer. Zmena priemer je povolená iba v konektore komína; 
 

 

Pozor! V prípade nebezpečenstva požiaru vypnite zariadenie pomocou 
regulátora. Tým sa zastaví prietok kyslíka k výrobku!  

4. Čistenie 

Čistenie zariadenie by sa malo robiť len vtedy, keď je 
chladné. Čistenie spaľovacej komory sa musí vykonať denne. 

Za týmto účelom skontrolujte, či pec dohorela a je úplne 
chladná. Odstráňte kryt spaľovacej komory, vyberte rošt a 
potom ju vyčistite od sadzí. Po vybratí roštu, na spodnej 

strane spaľovacej komory, sa nachádza otvor na 
zhromažďovanie popola – popolník. Vyčistite popolník a 
vráťte nádobu na popol naspäť. Zariadenenie je pripravené 

na prevádzku. Čistenie dymovodov a komínov sa vykoná raz 
za 1,5 ton spotreovaného paliva a pri zobrazovaní servisnej 
správy (správa sa môže neskôr vymazať v užívateľskej 

ponuke). 
 
 

Čistenie komínov: 
1. Otvorte horný kryt zariadenia tým, že ho vytiahnete; 
2. Uvoľnite skrutky na čistiacom kryte (kľúč 10); 

3. Odstráňte dekoratívny kryt; 
4. Odskrutkujte skrutky na malých a veľkých kontrolných 
dverách 
5. Odstráňte kanály tulbulátorov a vyčistite ich 

  vhodnými čistiacimi nástrojmi. Časť popola 
  spadne do spaľovacej komory; 
6. Po čistení zatvorte veko. Uistite sa, že máte skrutky 

  dobre utiahnuté. Zakaždým po otvorení skontrolujte izoláciu. 
Ak je poškodené, nepoužívajte zariadenie, kým sa oprava 
nevykoná. 
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5.  Bezpečnosť a neočakávané ohrozenia 

Nebezpečenstvo môže vzniknúť v nasledujúcich prípadoch: 

• Automatické kachle na pelety sa používajú nesprávne; 

• Zariadenie bolo inštalované nekvalifikovaným personálom; 

• Bezpečnostné pokyny uvedené v tejto príručke nie sú splnené. 

 

Neočakávané hrozby: 

Krbové pece – kachle na pelety FERROLI bolo navrhnuté a vyrobené v súlade s bezpečnostnými 
požiadavkami na národnej, regionálnej a európskej úrovni. Aj napriek tomu môže dôjsť k možným 
hrozbám spôsobeným nesprávnym používaním: 

 

• Nebezpečenstvo šírenia ohňa - otvorenie dverí spaľovacej komory môže viesť k požiaru v ohrievanej 
miestnosti. Preto je nutné, aby prístroj vždy pracoval s dvierkami zapečatenými. Kachle sa môžu 
otvoriť len vtedy, keď je zariadenie bez plameňa a mimo prevádzky. 

• Nebezpečenstvo popálenia spôsobené vysokými teplotami spôsobenými spaľovaním v spaľovacej 

komore a / alebo prístupom k dverám spaľovacej komory, keď nie je zariadenie úplne chladné.  

 

V prípade nebezpečenstva požiaru by mal byť výrobok zastavený regulátorom napájania, kým nie je 
určená príčina problému. 

 

Nízke teploty 

 

Krbové kachle majú ochranný systém pri nízkych teplotách. Pri teplotách nižších ako 5 ° C zariadenie 
spustí obehové čerpadlo, ale zariadenie sa nespustí. Systém nemôže byť použitý na úplnú ochranu 

priestorov a zariadení pred zamrznutím. Systém nefunguje, ak nie je zariadenie pripojené k zdroju 
napájania. 

 Na ochranu zariadenia môžu byť použité ak nemrznúcej kvapaliny, prísady a inhibítory iba v prípade, 
že výrobca týchto kvapalín alebo prísad zaručuje, že výrobky sú vhodné na toto použitie, a 

nespôsobujú žiadne škody na výmenníku tepla alebo iných zložiek a / alebo materiálov kotla a 
inštalácie. Je zakázané používať nemrznúcu kvapalinu, prísady a inhibítory, ktorých účel nie je určený 
špeciálne pre použitie vo vykurovacích systémoch a nie je kompatibilný s materiálmi kotla a inštaláciu. 

Pri používaní nemrznúcich kvapalín nezabudnite vyprázdniť a vypustiť systém pitnej vody.  
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6.  Pokyny pre programovanie regulátora  

6.1 Ovládací panel: použitie a funkcie 

6.1.1 Displej LCD100  

 

Hlavný displej zobrazuje: 

Dátum a čas, aktivácia čas. 
programu, výkon spaľovania, 
dané funkcie, chybové kódy, 

aktuálnu teplota, nastavenú 
teplotu, letný / zimný režim. 

 
 

Ak chcete zrušiť alarmy, podržte stlačené tlačidlo "P2" na 5 sekúnd a ak chcete okračovať 
v činnosti, stlačte opäť tlačidlo prerušenia na 5 sekúnd "P2". 
Tlačidlo Funkcia 

P1 Výstup z menu / podmenu 

P2 
Zapnutie a vypnutie (Podržať cez 3 sekundy), Resetovanie chýb (podržať 3 
sekundy), aktivovať / deaktivovať časový program 

P3 Zadať menu 1 / podmenu, zadať menu 2 (podržte 3 sekundy), uložte dáta 

P4 Vstup do zobrazovacieho menu, zvyšovanie 

P5 Aktivácia časových programov 

P6 Vstup do zobrazovacieho menu, znižovanie 

Led Funkcia 

D1 Podávač je zapnutý D9 Dosiahnutá nastavená teplota výmenníka 

D2 Výstup V2 D10 Nedostatok peliet 

D3 Výstup R  D11 Dosiahnutá izbová teplota 

D4 Výstup Aux1  D12 Požiadavka po TUV  

D5 Výstup Aux2    
 

6.1.2 Displej K100 

 

Hlavný displej zobrazuje: 

Čas, aktivácia čas. programu, 
napájanie, výkon vykurovania, 
aktuálny prevádzkový stav, 

aktuálnu teplota, nastavenú 
teplotu. 
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LED diódy – ikony na displeji 

Zóna LED nie je vždy viditeľná na hlavnej obrazovke displeja. Ak ich chcete zapnúť / vypnúť, stlačte 

spodnú časť obrazovky, ktorá obsahuje hodnotu hlavnej teploty alebo stav funkcie. Viditeľné ikony sú: 

 
Podávač je zapnutý 

 
Dosiahnutá nastavená teplota výmenníka 

 
Výstup V2 

 
Nedostatok peliet v zásobníku 

 
Výstup R  

 
Dosiahnutá izbová teplota 

 
Výstup Aux1  

 
Požiadavka po TUV 

 
Výstup Aux2   

 
Letný režim  Zimný režim 

 
 

6.2 Alarmy 
Ak chcete zrušiť alarmy, podržte stlačené tlačidlo "K2" na 5 sekúnd a ak chcete 
pokračovať v činnosti, stlačte opäť tlačidlo prerušenia na 5 sekúnd "K2". 

Opis Stav systému  KOD 

Chyba bezpečnostného termostatu STB: signalizuje aj vypnutie systému Zablokovaný Er01 

Otvorte spínač výfukových plynov (otvorené dvere, úniková komora, upchatý 
komín): indikuje sa len pri zapnutom zariadení 

Zablokovaný Er02 

Vypnutie horáka pri príliš nízkej teplote spalín Zablokovaný Er03 

Vypnutie horáka pri prehriatí Zablokovaný Er04 

Vypnutie horáka pri príliš vysokej teplote spalín pri prehriatí Zablokovaný Er05 

Otvorte termostat na podávanie peliet (vysoká teplota podávača) Zablokovaný Er06 

Chyba snímača ventilátora: Žiadny signál rýchlosti (v prípade P25 = 1 alebo 2) Zablokovaný Er07 

Chyba snímača ventilátora: Nesprávne nastavenie rýchlosti ventilátora (P25 = 1 

alebo 2) 
Zablokovaný Er08 

Nízky tlak vody (chyba sa nezobrazuje, ak je systém vypnutý alebo zablokovaný a 
čerpadlo P1 je vypnuté) 

Zablokovaný Er09 

Vysoký tlak vody Zablokovaný Er10 

Nesprávny dátum a čas z dôvodu dlhodobého výpadku napájania Zablokovaný Er11 

Neúspešné zapálenie Zablokovaný Er12 

Napájacie napätie je príliš nízke Zablokovaný Er15 

Tlačidlo Funkcia 

K1 Výstup z menu / podmenu 

K2 
Zapnutie a vypnutie (Podržať cez 3 sekundy), Resetovanie chýb (podržať 3 sekundy), 

aktivovať / deaktivovať časový program 

K3 Zadať menu 1 / podmenu, zadať menu 2 (podržte 3 sekundy), uložte dát 

K4 Vstup do zobrazovacieho menu, zvyšovanie 

K5 Vstup do zobrazovacieho menu, znižovanie 

Led Funkcia Led Funkcia 

 Žiadne pelety 
 

Dosiahnutá nastavená teplota 
výmenníka 

 
Požiadavka po TUV 

 
Dosiahnutá izbová teplota 

 
Režim zima 

 
Režim leto 
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Chyba komunikácie RS485 Zablokovaný Er16 

Chyba regulátora prietoku vzduchu Zablokovaný Er17 

Chýbajú pelety  Zablokovaný Er18 

Poškodený snímač alebo vyrovnávacie čidlo Zablokovaný Er23 

Chyba motora ventilátora horáka v dôsledku zanesiena  Zablokovaný Er25 

Poškodenie snímača prietoku vzduchu Zablokovaný Er39 

Minimálny prúd vzduchu v kontrolnej fáze nebol dosiahnutý (FL20) / Neúspešný 
test "nútenej nízkej ventilácie" v kontrolnej fáze (FL71) 

Zablokovaný Er41 

Dosiahnutý maximálny prietok vzduchu (F40) Zablokovaný Er42 

Chyba otvorených dverí Zablokovaný Er44 

Chyba podávača: žiadny signál z podávača (ak P81 = 1 alebo 2) Zablokovaný Er47 

Chyba podávača: nesprávne nastavenie rýchlosti podávača (ak je P81 = 1 alebo 2) Zablokovaný Er48 

Chyba vstupného / výstupného modulu I2C Zablokovaný Er52 

Neúspešný test "nútené vysoké vetranie" (FL70) Zablokovaný Er57 

POŽADOVANÝ SERVIS. Upozorňuje, že sa dosiahla plánovaná pracovná doba. 

(parameter T66). Zavolajte na servis a vykonajte ročnú prehliadku. 
Zablokovaný Service 

6.3 Správy 

Opis Kod 

Nezrovnalosť pri kontrole snímačov počas skúšobnej fázy Sond 

Teplota miestnosti vyššia ako 99 ° C Hi 

Táto správa ukazuje, že boli dosiahnuté plánované pracovné hodiny. (parameter 
T66). Zavolajte na servis a vykonajte prehliadku. 

Clean 

Otvorte dvierka  Port 

Správa sa objaví, keď je systém vypnutý počas štartu (po počiatočnom zapnutí), 

nie ručne: systém prestane pracovať len vtedy, keď je zapnutý režim RUN. 
Ignition block 

Pravidelné čistenie horáka Cleaning on 

Žiadna komunikácia medzi základnou doskou a displejom Link Error 

6.4 Vizualizácia 

Zobrazenie Opis 

T. Spalín [°C] 103 Teplota spalín 

T. Izbová [°C] 25 Izbová teplota; sa zobrazí, keď A19 = 1 

T. Zasobníka [°C] 48 
Teplota zásobníka sa zobrazí, ak je P26 

je nastavená na 2,3,4 

Tlak [mbar] 2100 Tlak vody 

Tok vzduchu 750 Tok vzduchu; Zobrazuje sa, keď je A24 iné než 5 

Rýchlosť vent. [rpm] 1250 Rýchlosť ventilátora; Zobrazuje sa, keď je P25 iný ako 0 

Podávanie [s] 1.2 Doba prevádzky podávača; Zobrazí sa, keď sa P81 rovná 0 

Príkaz spaľovania [nr] 2 
Nastavenia príkazu spaľovania; objaví sa pri P04 

  je väčšia ako 1 

Kod Produktu: 510 0000 Kod Produktu 
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6.5 Užívateľské menu 1 

 

 

Časovač 

(LCD100 a K100) 
Táto ponuka vám umožňuje vybrať spôsob programovania a časový interval zapaľovania / 

vypínania. 

Management 
spaľovania 

Výkon 
V tomto menu je možné upraviť spaľovací výkon v zariadení. Môže byť nastavený na 
automatický alebo manuálny režim. V prvom prípade systém vyberá samotný spaľovací 
výkon. V druhom prípade používateľ vyberie príslušný výkon, na ktorom sú prevádzky 
nepretržité. 
Na druhej strane obrazovky sú možné úpravy spaľovania (A-automatické spaľovanie, M - 
ručné spaľovanie) a výkon systému. 
Príkazy 

Menu pre výber príkazu na spaľovanie. Maximálna hodnota  počtu príkazov viditeľných pre 
používateľa (parameter P04). Ak P04 = 1, potom Menu nie je viditeľné 

Kalibrácia podávania 

Umožňuje upraviť nastavenia rýchlosti podávania alebo času. Hodnoty sa pohybujú od -7 do 
÷ 7. Hodnota z výroby je 0. Zmena o 1 až 5%. 

Kalibrácia ventilátora 
Umožňuje upraviť nastavenia rýchlosti ventilátora. Hodnoty sa pohybujú od -7 do ÷ 7. 
Hodnota z výroby je 0. Zmena o 1 až 5%. 

Management 
vykurovania  

Termostat zariadenia (čidlo výmenníka) 

Menu umožňuje zmeniť hodnotu termostatu kotla. Minimálnu a maximálnu hodnotu možno 
naprogramovať v nastaveniach termostatu, resp. Th26 a Th27. 

Delta termostatu 
Menu umožňuje zmeniť hodnotu delta termostatu (Th58); Je viditeľná, keď je P26 = 2, 3, 4. 
Minimálnu a maximálnu hodnotu je možné naprogramovať v nastaveniach termostatu resp. 
Th51 a Th52. 

Výkon vykurovania 

Umožňuje vám zmeniť vykurovací výkon. Táto ponuka je k dispozícii iba vtedy, keď sú 
nastavenia nastavené na hodnotu 6 a A04 = 0. Nastavenie vykurovania v systéme je možné 
nastaviť v manuálnom a automatickom režime.  
 

Kúrenie Opis 

0FF Vykurovanie je vypnuté (možné len vtedy, ak je P95 = 0) 

1 – číslo 
výkonu nastav. 

Napájanie sa nastavuje manuálne od 1 do maximálneho počtu 
nastaveného používateľom (parameter P03) 

Auto Výkon sa nastavuje automaticky podľa hodnoty parametra P06 
  

Izbový termostat 
Umožňuje upraviť hodnoty v nastaveniach izbového termostatu. Zobrazuje sa len vtedy, keď 
je zvolený senzor okolia. 
Leto-Zima 

Výber režimu leto alebo zima.  

Podávanie Tento postup aktivuje manuálne podávanie peliet s aktiváciou kontinuálnej modulácie 
pohonu podávača. Podávanie sa automaticky zastaví po 600 sekundách. Systém musí byť 
vypnutý, aby sa aktivovala funkcia. 

Reset  Menu vám umožňuje resetovať zariadenie, Je viditeľné pri T67> 0. 

Diaľkové 
ovládanie 

(iba na vzdialenej 
klávesnici, 
viditeľná pri A52> 
0) 
 

Aktivácia termostatu 
Umožňuje aktiváciu / deaktiváciu funkcie priestorového   termostatu. 

 



``` 

 

 
 

 20 
 

BRETA PELLET 

 Metóda 

 
Umožňuje vám vybrať si vhodnú metódu alebo zakázať všetky 
programy. 
• Zadajte modifikačný režim pomocou tlačidla P3 alebo K3 
• Zvoľte zvolenú metódu (Denná , Týždenná alebo Víkendová) 
• Zapnutie / vypnutie metódy termostatu pomocou tlačidiel P2 
alebo K2 

• Uložte nastavenia pomocou tlačidiel P3 alebo K3 

 

Programovanie 
Systém má tri typy programovania: Denný, týždenný a 
víkendový. Po výbere správneho typu softvéru: 
• Zvoľte programovací čas pomocou tlačidiel P4 / P6 alebo K4 / 
K5 
• Zadajte nastavenia metódy (zvolený čas sa zobrazí) 
pomocou tlačidiel P3 alebo K3 
• Čas stlačte P4 / P6 alebo K4 / K5 
• uložte program stlačením tlačidiel P3 alebo K3 

• Zapnuté ON (zobrazenie "V") alebo vypnuté OFF ("V" sa 
nezobrazuje) Časový interval stlačením tlačidla P5 alebo K2 

Denný 
Vyberte deň v týždni a naprogramujte čas zapnutia a vypnutia 

zariadenia 
Program okolo polnoci 

Nastavte hodiny pre predchádzajúci deň a príslušný čas: napr. 
20:30 
Nastavte hodiny na vypnutie predchádzajúceho dňa: 23:59 

Nastavte hodiny na nasledujúci deň na 00:00. Nastavte hodiny 
v nasledujúci deň v nastavenom čase, napr. 6:30 
Systém začne v utorok o 20:30 a v stredu sa vypne v 6:30. 
 
Týždenný 
Program je rovnaký pre všetky dni v týždni 
Víkend 

Vyberte si medzi pondelok - piatok a sobotu - a potom vyberte 
čas zapnutia a vypnutia. 

 
 

6.6 Užívateľské menu 2 

Menu je prístupné súčasným stlačením a podržaním tlačidiel P3 alebo K3 na 3 sekundy. 

Nastavenia 
klávesnice 

Čas a dátum 

Slúži na nastavenie dňa, mesiaca, roku a aktuálneho času. 

Jazyk 

Menu vám umožňuje upraviť jazyk na LCD displeji. 
Klávesová 
Ponuka/displej 

Konktrast 

Menu używane do ustawienia kontrastu 

Podsvietenie 
Menu używane do regulowania oświetlenia wyświetlacza kiedy polecenia nie są używane. 

Klávesová adresa 

Toto menu je chránené heslom (heslo 1810); umožňuje zmeniť adresu uzla RS485. RS485 nie 
je možné pripojiť viac uzlov na rovnakú adresu. Klávesnicu môžete nakonfigurovať ako lokálnu 
alebo vzdialenú zmenou adresy. (16 miestnych, 17 diaľkových) 

Zoznam uzlov 
Táto ponuka zobrazuje adresu komunikácie displeja, typológiu zobrazenia, verziu kódu a 
firmvéru. Dátumy nemožno upraviť. Typológia zobrazenia sa môže zobraziť ako: 

Disable 
 
Daily 
Weekly 
Week-End  

Monday   
    ON             OFF 
  09:30           11:15   V 

  00:00           00:00 
  00:00           00:00 

Monday___   
Tuesday 
Wednesday  
Thrusday 

Friday 

Mon-Fr                 
Sat-Sun 
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MSTR - Master INP - Vstup KEYB - Klávesnica OUT - Výstup 

CMPS - kompozitný SENS - senzor COM - komunikácia 

Zvukový alarm 
Umožňuje povoliť alebo zakázať zvukový alarm 

 

6.7 Elektrické schéma zapojenia 
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POZNÁMKY: 
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