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Návod na inštaláciu, používanie a údržbu

Automatický kotol na pelety

BIOPELLET 18/24

Pred inštaláciou, používaním a údržbou si pozorne prečítajte pokyny.
Príručka je neoddeliteľnou súčasťou kotla.

48421G250-M4_01/17
Hardware - M 

Spustenie do prevádzky, ročnú kontrolu kotla a zmenu technických parametrov menu 09 musí vykonať 
autorizovaný a kompetentný personál; akékoľvek zmeny vykonané náhodne môžu spôsobiť vážne škody, za ktoré 
FERROLI a spoločnosť MSGO, s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť. Pri nedodržaní týchto podmienok ostáva 

zariadenie bez záruky.
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1 VŠEOBNECNÉ INFORMÁCIE

1.1 Úvod
Vážený zákazník,
V prvom rade by sme vám chceli poďakovať za dôveru, ktorú vo vás získal jeden z našich produktov. 
Prečítajte si prosím pozorne pokyny uvedené v tomto návode na inštaláciu, používanie a údržbu, aby ste čo 
najlepšie využili tento produkt. Všetky dokumenty týkajúce sa certifikátov alebo vyhlásení jednotky, najmä vyhlásenie 
o zhode a vyhlásenie o parametroch, sa nachádzajú na webových stránkach príslušnej ochrannej známky.

1.2 Použitie manuálu
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať technické alebo estetické zmeny produktov bez predchádzajúceho upozornenia. 
Inštalácia, používanie a údržba kotla musia spĺňať požiadavky uvedené v tejto príručke, ako aj európske, národné, 
alebo regionálne. Výkresy, merania, diagramy a iné konfigurácie sú uvedené iba ako príklad. Táto príručka je neoddeli-
teľnou súčasťou výrobku; uistite sa, že vždy zostane pri kotly, aj keď sa predá, prenesie na iného vlastníka alebo 
inštaluje na inom mieste.
Ak ste ho stratili alebo poškodili, požiadajte autorizované servisné stredisko o kópiu.

Tento symbol označuje prítomnosť dôležitej správy; nedodržanie tohto pokynu môže viesť k vážnemu 
poškodeniu kotla a dokonca k zraneniu.

Venujte zvláštnu pozornosť "zvýrazneným slovám".

1.3 Bezpečnostné predpisy

- Pred inštaláciou, spustením a servisom kotla si prečítajte návod na použitie a údržbu.
- Inštaláciu, elektrické pripojenie, testovanie a ročnú kontrolu musí vykonať kvalifikovaný a / alebo autorizovaný technik.
- Pripojte kotol k schválenému dymovodu. Viaceré jednotky môžu byť pripojené iba vtedy, ak to umožňujú miestne predpisy 
- Pripojte kotol k nasávaciemu systému pomocou potrubia alebo prívodu vzduchu zvonku.
- Pripojte kotol k schválenej elektrickej zásuvke 230 V - 50 Hz.
- Pripojte kotol k vykurovaciemu systému; za žiadnych okolností nemôže byť použitý bez pripojenia vody a bez vody 
   vo výmenníku kotla. 
- Uistite sa, že elektrický systém a zásuvky sú vhodné pre maximálnu absorpciu jednotky, uvedené na štítku a v tejto 
   príručke.
- Pred vykonaním akejkoľvek údržby musí byť kotol odpojený a studený.
- Nepoužívajte horľavé kvapaliny ani látky na zapálenie kotla ani na opätovné zapálenie plameňa: pri zapálení kotla je 
  zapaľovanie peliet automatické.
- Peletový kotol smie byť plnený iba drevenými peletami, ktoré majú vlastnosti opísané v tejto príručke.
- Kotol sa nesmie používať ako spaľovňa.
- Nikdy neblokujte prívod spaľovacieho vzduchu a výpustné otvory dymov.
- Počas prevádzky nepoužívajte ľahko horľavé alebo výbušné látky v blízkosti kotla.
- Neodstraňujte ochrannú mriežku násypky na pelety.
- Nepoužívajte kotol s otvorenými protipožiarnymi dverami a / alebo poškodením alebo rozbitím skla.
- Počas prevádzky intenzívne teplo vznikajúce pri spaľovaní peliet spôsobuje, že vonkajšie povrchy kachlí sú veľmi horúce
   a najmä požiarne dvere, rukoväť a odvod spalín. Preto sa vyhýbajte kontaktu s týmito časťami bez vhodnej ochrany.
- V primerane bezpečnej vzdialenosti uchovávajte predmety, ktoré sú horľavé a / alebo nie sú odolné voči teplu.
- Rošt pravidelne vyčistite vždy pri zapálení kotla alebo pri každom dosýpaní peliet.
- Počas spustenie a / alebo normálnej prevádzky zabráňte vytváraniu dymu a nespálených kusov; nadmerná akumulácia 
  nespálených peliet v rošte musí byť odstránená ručne pred opätovným zapálením kotla.
- Pravidelne vyčistite potrubie a dymové priehradky vo vnútri spaľovacej komory kvalifikovaným personálom.
- Upozornite deti a hostí o nebezpečenstvách opísaných vyššie.
- Kotol nesmú používať deti vo veku menej ako 18 rokov a ľudia so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
  schopnosťami alebo nedostatok skúseností alebo vedomostí poskytovaných pod dohľadom alebo po tom, čo dostali 
  pokyny týkajúce sa "bezpečného používania a pochopenia nebezpečenstiev, ktoré sú pri ňom spojené. 
- V prípade problémov s prevádzkou je možné kotol opätovne spustiť len po odstránení príčiny problému.
- Akékoľvek neoprávnené a / alebo neoprávnené nahradenie neoriginálnymi časťami kotla môže vytvárať riziko pre 
  bezpečnosť používateľa a zbavuje výrobcu akejkoľvek občianskoprávnej alebo trestnej zodpovednosti.
- Používajte iba originálne náhradné diely odporúčané výrobcom.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za problémy, poškodenie alebo nehody spôsobené nedodržaním 
alebo použitím pokynov obsiahnutých v tejto príručke.
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1.4 Technický popis
Kotol pracuje výlučne s peletami a umožňujú jednoduchú inštaláciu s vykurovacím systémom. Kotol je automaticky
riadiaci systém, ktorý zaručuje optimálny tepelný výkon a úplné spaľovanie.
Pri správnej inštalácii pracuje jednotka v akýchkoľvek vonkajších klimatických podmienkach.
Model BIOPELLET 18 s nominálnym výkonom 19 kW zabezpečuje maximálny ohrevný objem 495 m3, Model
BIOPELLET 24 s nominálnym výkonom 23 kW zabezpečuje maximálny ohrevný objem 604 m3, pri zohľadnení
koeficientu energetickej náročnosti budov rovnajúcej sa 35 W / m3 a môže sa líšiť v závislosti od izolácie a klima-
tickej zóny, ktorá je dôležitou premennou pre správnu voľbu jednotky.

Legenda:

A - Pripojenie kotla do siete
B - Pripojenie privádzaného vzdchu
C - Výpusť z poistného ventilu (F 1/2" - 3 bar)
D - Pripojenie systému
E - Spiatočna ( M 1")
F - Prívod ( M 1")
G - Pripojenie komínu DN 80
H - Riadiaci panel F047
I - Dvierka zásobníka peliet
L - Nastaviteľné nožičky
M - Mechanické manuálne čistenie turbulátorov

BIOPELLET 18 - ROZMERY

BIOPELLET 24 - ROZMERY

Legenda:
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BIOPELLET 18/24 otvárenie a zatváranie predných dvierok

1.5 Povolené použitie a palivo

Peletové kotly pracujú výhradne na peletách rôznych typov dreva, ktoré spĺňajú normy DIN plus 51731, UNI EN 
17225-2 alebo Ö-Norm M 7135, A1 alebo majú nasledujúce charakteristiky:

Tepelná hodnota: min. 4.8 kWh/kg (4180 kcal/kg)
Hustota: 680-720 kg
Vlhkosť: max. 10% hmotnosti
Priemer: 6 +0.5 m
Popolnatosť: max. 1.5% hmotnosti
Dĺžka: min. 6 mm- max. 30 mm
Zloženie: 100% neošetrené drevo z drevospracujúceho priemyslu  

bez pridania viazacích látok alebo kôry v súlade s platnými predpismi
Balenie: vo vreciach vyrobených z ekologického alebo biologicky odbúrateľného materiálu alebo papiera

Zásobník na pelety sa nachádza na zadnej - vrchnej strane kotla.
Dvere sa nachádzajú v hornej časti a nakladanie sa uskutočňuje manuálne so zapálenom alebo vypnutom kotly, pričom 
sa nesmie preplňovať aby fungoval úplne bezpečne. 
Použitie peliet s vlastnosťami odlišnými od tých, ktoré boli skúšané technikom počas prvého spustenia, zahŕňa 
nové nastavenie parametrov; táto operácia sa nevzťahuje na záruku.

Pelety skladujte na suchom mieste.
Z dôvodu pravidelnej a efektívnej prevádzky nemôžu byť pelety do roštu ručne naložené.
Do násypky nevkladajte nevyhovujúce palivá.
Do násypky nekladajte cudzie telesá, ako sú boxy, tašky, kovy atď.
Použitie nesprávnej kvality a nevyhovujúcich peliet poškodzuje a ohrozuje kotol,
prevádzku a zrušenie záruky s vylúčením zodpovednosti výrobcu.

1.6 Dodávanie príslušenstvo
Dodávka zahŕňa:
Kábel elektrického napájania;
Návod na inštaláciu, používanie a údržbu;
Otvárací kľúč;
Diaľkové ovládanie.

1.7 Referenčné normy
Standard UNI 10683:2012: Požiadavky na inštaláciu pre generátory tepla spaľujúce drevo alebo inú pevnú látku

a biopalivá;
Standard UNI EN14785:2006: Požiadavky na konštrukciu, výrobu, konštrukciu, bezpečnosť a výkon, pokyny a 

označenie spolu s príslušnými skúšobnými metódami na schvaľovanie jednotiek 
spaľujúcich pelety;

Standard CEI EN 60335-1: Bezpečnosť elektrických zariadení pre domáce a podobné účely - časť 1;

Pre otvorenie dvierok do spaľovacej
komory použite pribelenú rúčku

Spaľovacia komora a prístup
k popolníku:
- Otvorenie: protismer hodín
- Zatvárenie: v smere hodín

Jednoducho otvorte dvierka
potiahnitím k sebe



5

Standard CEI EN 60335-2-102: Bezpečnosť elektrických zariadení pre domáce a podobné účely - časť 2;
Standard CEI EN 55014-1: Elektromagnetická odolnosť - Požiadavky na elektrické spotrebiče, elektrické 

náradie a podobné elektrické zariadenia - Časť 1: Emisie rušenia;
Standard CEI EN 55014-2: Elektromagnetická odolnosť. Požiadavky na elektrické spotrebiče, elektrické 

náradie a podobné elektrické zariadenia. Časť 2: Štandardná produktová rada;
Standard CEI EN 61000-3-2: Limity harmonických prúdových emisií (vstupný prúd ≤16 A na fázu);
Standard CEI EN 61000-3-3: Obmedzenie kolísania napätia v napájacích systémoch s nízkym napätím pre 

zariadenia s menovitým prúdom ≤ 16 A;
Standard CEI EN 62233: Metódy merania elektromagnetických polí elektrických spotrebičov pre domácnosť 

a podobne s ohľadom voči ľudom.
Standards DIN plus 51731 – UNI EN 17225-2 - Ö-Norm M 7135 : Normy týkajúce sa špecifikácií a kvality peliet.

1.8 Štítok výrobku
Typový štítok sa nachádza na vnútornej strane dvierok násypky na pelety alebo na zadnej strane kotla. Poskytuje 
všetky charakteristické údaje o zariadení vrátane údajov výrobcu, sériového čísla, označenia CE, skúšobného labo-
ratória a referenčného čísla. Vyhlásenie o účinnosti.

1.9 Vyradenie kotla
Pri definitívnom rozhodovaní o tom, že kotol už nebudete používať, odporúčame odpojiť napájací zdroj a úplne 
vyprázdniť nádrž na palety. Aby sa kotol mohli vyradiť, je potrebné ju zabaliť silným obalom a potom sa spojiť s miestnou
organizáciou, ktorá kotol zlikviduje. 

1.10 Inštrukcie pre požiadavku na servis a výmena náhradných dielov
Ak chcete požiadať o servis a / alebo náhradné diely, obráťte sa na svojho predajcu vo vašej oblasti alebo najbližšie 
autorizované servisné stredisko, pričom jasne uveďte: model kotla, sériové číslo, dátum zakúpenia, dátum 
uvedenia do prevádzky a podrobnosti o poruche.

Všetky práce na komponentoch musia byť vykonané autorizovaným a / alebo kvalifikovaným personálom.
Uistite sa, že všetky elektrické prípojky sú odpojené pred akoukoľvek prácou.
Používajte iba originálne náhradné diely.

2 PREPRAVA A INŠTALÁCIA

2.1 Balenie, manipulácia, preprava a transport
Kompletný kotol s obalom je možné zdvihnúť pomocou vysokozdvižného vozíka a vidlicami (vhodnej dĺžky) 
do špeciálnych priestorov v drevenej palete. Uistite sa, že zariadenie používané na zdvíhanie a prepravu môže 
zohľadňovať hmotnosť kotla, uvedenú na typovom štítku a v tejto príručke.
Vyhnite sa zaťaženiu v miestach, kde by mohlo dôjsť k nebezpečenstvu, aby  nedošlo k pádu. Otvorte obal, 
vyberajte kotol z palety a umiestnite ho na požadované miesto a dbajte na to, aby vyhovoval tomu, čo je uvedené, 
podľa obrázkov na nasledujúcich stranách.
Nastavte kotol na podlahu opatrne, bez toho, aby ste narazili, a umiestnite ho na požadované miesto. Uistite sa, že 
podlaha môže vydržať váhu kotla, inak sa obráťte na špecializovaného technika.
Likvidácia alebo recyklácia obalu musí byť vykonaná koncovým užívateľom v súlade s platnými miestnymi predpismi.

2.2 Miesto inštalácie, pozícia protipožiarna ochrana
Miesto inštalácie musí byť dostatočne vetrané. Jednotka je vhodná pre prevádzku v domácom prostredí s min. 
teplotou 0 ° C; je dodávaný s funkciou proti zamrznutiu, ktorá aktivuje vykurovacie čerpadlo pri teplote vody v sys-
téme nižšej ako 6 ° C, zabezpečuje: vykurovanie spaľovacej komory, ohrev vody. Protimrazová ochrana je aktívna 
len vtedy, keď je kotol elektricky napájaný.
Aby sa predišlo riziku vzniku požiaru, musia byť štruktúry obklopujúce kotol chránené pred teplom. Napríklad 
podlahy z dreva alebo horľavého materiálu musia byť vhodne chránené oceľovými panelmi alebo tvrdeným sklom. 
Akékoľvek drevené dosky alebo nosníky nad alebo cez priechod komínom musia byť vhodne chránené v súlade 
s požiadavkami špecifických noriem pre bežné inštalácie. Musia byť použité vhodné protipožiarne zariadenia. 
Minimálna predná vzdialenosť na ochranu horľavých predmetov je 1 m. Minimálna bezpečná vzdialenosť od hor-
ľavých materiálov musí byť najmenej 0,2 m a v každom prípade musí byť v súlade s nasledujúcim obrázkom:
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Každá inštalácia musí zabezpečiť ľahko prístupný technický priestor na pravidelnú údržbu.
Kotol je vybavený 4 nastaviteľnými nožičkami na uľahčenie umiestnenia na dokonale plochých podlahách. Ak chcete 
nastaviť výšku, sklopte mierne kotol a podľa potreby otáčajte nožičkami.
Kotol sa dodáva so snímačom teploty okolia upevneným za obalom na zadnej strane kotla; odporúčame odstrániť obal 
a umiestniť snímač do najlepšej možnej pozície, aby ste zlepšili registráciu teploty v súlade s okolím a dĺžkou kábla.
Pri registrácii teploty v určitej vzdialenosti odporúčame inštalovať priestorový termostat - programovací termostat - 
viď. odsek.4.8.

Kotol nie je možné inštalovať v spálňach, kúpeľniach a vo všeobecnosti v miestnostiach, kde je už iná vykurovacia 
jednotka inštalovaná bez nezávislého prívodu vzduchu.
Pri drevených podlahách namontujte základňu na ochranu podlahy v súlade s platnými predpismi. Uistite sa, že
sú v blízkosti kotla umiestnené vhodné protipožiarne zariadenia.

2.3 Vstup vzduchu - nasávanie
Prívodná rúra alebo prívod vzduchu na kotol je umiestnená vzadu, je okrúhla a má priemer 50 mm.
Vzduch je potrebný na zabezpečenie správneho fungovania a spaľovania kotla:

►

►

2.4 Výstup spalín - dymovod
Spaliny môžu byť vyvedené do bežného komína.

Inštalatér musí skontrolovať účinnosť a stav dymovodu a jeho súlad s miestnymi a európske predpismi.
Musia sa použiť certifikované rúry a prípojky s príslušnými tesneniami, ktoré zaručujú ich tesnosť.
V prípade požiaru vypnite kotol, ihneď zavolajte požiarne oddelenie a vyhýbajte sa nepretržitým pokusom o ich uhasenie.

Ochranná podložka

Vstup vzduch
min. 100 cm²

A = 200 mm
B = 200 mm
C = 1000 mm
D = 200 mm

Kryt
komína

Dymovod

Inšpekčný otvor

T- kus
čistiaci otvor

Pripojenie do kom.

z miestnosti, za predpokladu, že v blízkosti kotla je prívod vzduchu cez stenu, ktorý je spojený s vonkajším 
prostredím a minimálnym priestorom plochy 100 cm² a je vhodne chránená zvonka mriežkou, 

alebo s priamym pripojením na vonkajšiu stranu s príslušnou rúrkou s minimálnym vnútorným priemerom 50 mm
a maximálnou dĺžkou 1,5 m.
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Canna 
fumaria

Presa d’aria 
esterna 
min.100 cm

Camera 
ispezionabile

Distanza min 0.2m
2

Raccordo 
fumi

2.4.1 Typy inštalácie
Nižšie sú uvedené definície a požiadavky na správnu inštaláciu
dymovodu v súlade so všeobecnou normou:
- je nutné použiť T - KUS s čistiacim otvorom a odvodom kondenzu
- alebo pripojiť priamo vývod do komína, ktorý má svoj vlastný prepad.

DYMOVOD technické požiadavky: :- musí byť nehorľavý, izolovaný 

- musí mať hlavne vertikálny sklon s odchýlkou osi <45 °;
- musí byť vo vhodnej vzdialenosti od horľavých materiálov s izoláciou

alebo oddelením vzduchovou medzerou;
- musí mať konštantný, voľný a nezávislý vnútorný okrúhly

priemer
- odporúča sa, aby komín mal kontrolný otvor a komoru na výber pevných 
  súčastí
- a akýkoľvek odvod kondenzu umiestnený pod začiatkom dymového potrubia.

PRIPOJENIE KOMÍNU ALEBO POTRUBIA:
Použiť pripojovací prvok medzi jednotkou a odvodom spalín.
Technické požiadavky potrubia:

- nesmie prechádzať priestory, v ktorých nie je povolené umiestnenie spaľovacích jednotiek;
- pružné kovové rúry alebo potrubia z vláknitého cementu sú zakázané;
- použitie protiľahlých prvkov je zakázané;
- horizontálne úseky musia mať sklon nahor aspoň 3 °;
- dĺžka horizontálneho prierezu musí byť minimálna a najviac 3 m;
- nesmie byť viac ako 3 zmeny smeru, 
- so zmenou smeru> 90 ° a max. z dvoch ohybov možno použiť dĺžku dymovodu nepresahujúcou 2 m
- dymovod musí mať aspoň jeden konštantný úsek.

KOMÍNOVÁ HLAVICA

TECHNICKÉ POŽIADAVKY HLAVICE: 
- musí mať časť zodpovedajúcu sekcii spalín;
- musí mať užitočný úsek, ktorý nie je menší ako dvojnásobok vnútornej časti dymovodu;
- musí zabrániť vniknutiu dažďa a cudzích telies a zabezpečiť vypúšťanie výparov v akomkoľvek atmosférickom stave;
- musí zabezpečiť primerané riedenie dymov a musí byť umiestnená mimo oblasti spätného toku;
- musí byť bez mechanických odsávacích prostriedkov.

Priame vypúšťanie dymov sa musí uskutočňovať na streche a nie smerom k uzavretým priestorom
(dokonca aj vo vzduchu).

2.5 Rošt a správna pozícia tulbulátorov
Pred zapálením kotla sa uistite, či je rošt v správnej polohe, to znamená, že je umiestnený v špeciálnych drážkach. 
Taktiež sa presvedčte, že zariadenie na čistenie turbulátorov je v spodnej polohe. Nesprávne umiestnenie roštu a / 
alebo turbulátorov môže spôsobiť poruchu a nadmerné zašpinenie skla.

Pri každom zakúrení skontrolujte správnu pozíciu zariadenia na čistenie turbulátorov..

2.6 Elektrické pripojenie
Jeden koniec napájacieho kábla pripojte k zadnej zásuvke kotla a druhý do zásuvky. Napätie dodávané systémom 
musí zodpovedať napätiu uvedenému na štítku kotla a v technických údajoch v tejto príručke.
Pripojte zariadenie. Napájací kábel musí byť pripojený len po ukončení inštalácie a montáže kotla a musí zostať 
prístupný. Počas periód čistenia kotla je vhodné odpojiť napájací kábel.

.

Uistite sa, že elektrický systém je vybavený uzemnením  a diferenciálnym spínačom v súlade s predpismi.
Napájací kábel sa nesmie nikdy dotýkať výfukovej rúry kotla.

Pripojenie
do komína

Min. distance 0.2 m

Vstup vzduchu
min.100 cm 2

Inšpekčný
otvor

a izolovaný v závislosti od jeho použitia.
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2.7 Schéma elektrického pripojenia

2.8 Schéma pripojenia pre zónový systém
Pred inštaláciou vykurovacieho kotla v dome skontrolujte typ vykurovacieho zariadenia; v prípade viacerých zón 
musí byť inštalovaný špeciálny elektronický regulátor pre viaczónové okruhy, ktorý je voliteľne k dispozícii. Tým je 
zabránené prehriatiu vykurovacej komory v dôsledku možného súčasného zatvárania zónových ventilov a následného 
zastavenia toku teplej vody.

2.9 Hydraulické pripojenia
Kapacita vykurovacej jednotky musí byť predtým stanovená výpočtom požiadaviek na teplo budovy podľa platných 
predpisov. Systém musí byť vybavený všetkými komponentmi na správnu a pravidelnú prevádzku v súlade s pravidlami 
správneho vyhotovenia pri montáži, uzatváracie ventily a spätné ventily, ktoré umožňujú izoláciu kotla v prípade údržby 
a / alebo kontroly, musia byť vložené medzi kotol a vykurovacie zariadenie. Pri zahrievaní kotla postupujte pomaly 
aby sa umožnilo správne a úplné odvádzanie vzduchu cez odvzdušňovací systém (pri uzatvorenom systéme od 1,1 
do 1,5 baru). Peletový kotol maj vnútorný vykurovací okruh s obehovým čerpadlom, bezpečnostnými ventilmi, 
odvzdušňovacím ventilom, teplotnými sondami a tlakovým snímačom. Ak je vykurovací systém riadený v zónach, 
musí byť nainštalovaný viaczónový regulátor, ktorý je k dispozícii na požiadanie. Ak chcete zobraziť tlak vodného 
okruhu kotla, stlačte tlačidlo ovládacieho panela P5 na 3 sekundy.

Pri preprave kotla môže dôjsť k uvoľneniu a / alebo zlomeniu tesnenia v inštalačnom systéme, čo spôsobí únik vody 
počas bežnej prevádzky; preto sa uistite, či je tesnosť obehového čerpadla a pripojovacích krúžkov vykurovacieho 
priestoru 100% a odvzdušnite zbytkový vzduch počas plnenia vodou a po prvých hodinách prevádzky.

Pre pripojenie kotla k vykurovaciemu systému je vhodné obrátiť sa na príslušného technika, aby sa optimalizovali 
vodovodné pripojenia a výkon celého systému bez ohrozenia prevádzky kotla.

01    Ventilátor odťahu spalín

02    Motor podávača

03     -

04     -

05     Motor podávača prídavného zásobníka

06     Zapaľovač

07     Kotlové Čerpadlo

08     Čerpladlo (nedodávané)

09     3 cestný ventil (servo) (nedodávané)

010   Čerpadlo (TUV) (nedodávané)

011   Bezpečnostný okruh

012   Povolenie kotla AUX (nedodávané)

I1      Bepečnostné čidlo kotla (S1)

I2      Čidlo kotla UK (S2)

I3      Čidlo spalín (S2)

I4      Izbový termostat / termostat akumulačnej nádoby

i5      Snímač tlaku vody

I6      Hladina peliet 1

I7      Hladina peliet 2 (nedodávané)

I8      Čidlo teploty TUV (nedodávané)

I9      Snímač prietoku / čidlo TUV (nedodávané)

I10    BUS 1 (nedodávané)

I11    BUS 2 (nedodoávané)

I12   Detektor dymu

I13   Snímač prietoku vzduchu

I14   Spínač tlaku vzduchu manostat

I15   Bezpečnostný termostat peliet

I16   Bezpečnostný termostat vodný

I17  Čidlo izbovej teploty (nedodávané)
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2.10 Mimoriadna situácia
V prípade, ak to bude nevyhnutné, by mali byť použité vhodné protipožiarne zariadenia.
V prípade požiaru postupujte nasledovne:

- Okamžite odpojte kotol od napájania z elektrickej siete
- Haste požiar pomocou vhodných hasiacich prístrojov
- Okamžite volajte hasičov
- Nepoužívajte vodné trysky na hasenie požiaru.

3 Bezpečnosť kotla
3.1 Bezpečná vzdialenosť od horľavých materiálov 

Aby sa zabránilo riziku požiaru, musí byť pri polohe kotla rešpektovaná minimálna vzdialenosť od horľavých mate-
riálov podľa toho, čo je uvedené v technickej tabuľke príručky a na dátovom liste. Dbajte na typ podlahy: pre jemné 
a horľavé materiály odporúčame použiť ako podperu dosky z ocele alebo tvrdeného skla (pozri časť 2 - Preprava a 
inštalácia). V prípade mimoriadne krehkých predmetov, ako je nábytok, záclony alebo pohovky, značne zvyšujte 
vzdialenosť od kotla.

Hydraulická schéma zapojenia Biopellet 18

Hydraulická schéma zapojenia Biopellet 24

N
ie je súčasťou dodávky kotla

N
ie je súčasťou dodávky kotla

1 x M
 1 " P

R
ÍV

O
D

D
O

 U
K1 x M

 1 " S
P

IATO
Č

K
A

Z U
K

V
ýpusť z poistného ventilu

F  1/2"

1 - Vypúšťací ventil
2 - Snímač tlaku
3 - 3 cestný ventil (nedodávaný)
4 - Čerpadlo
5 - Membránová expanzná nádoba
6 - Guľový ventil (nedodávaný)
7 - Spätný ventil (nedodávaný)
8 - Automatický odvzšňovací ventil
9 - Poistnný ventil 3 bar
SS - bezpečnostné čidlo 85 °C
ST - čidlo teploty výmenníka
SP - snímač tlaku

B
IO

P
E

LLE
T 18

N
ie je súčasťou dodávky kotla

N
ie je súčasťou dodávky kotla

1 x M
 1 " P

R
ÍV

O
D

D
O

 U
K

1 x M
 1 " S

P
IA

T
O
Č

K
A

Z
 U

K

V
ýpusť z poistného ventilu

F
  1/2"

B
IO

P
E

LLE
T 24

1 - Vypúšťací ventil
2 - Snímač tlaku
3 - 3 cestný ventil (nedodávaný)
4 - Čerpadlo
5 - Membránová expanzná nádoba
6 - Guľový ventil (nedodávaný)
7 - Spätný ventil (nedodávaný)
8 - Automatický odvzšňovací ventil
9 - Poistnný ventil 3 bar
SS - bezpečnostné čidlo 85 °C
ST - čidlo teploty výmenníka
SP - snímač tlaku
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3.2 Bezpečný dymovod
Pri normálnej prevádzke je spaľovacia komora v podtlaku, čo zaručuje tesnenie proti možným únikom dymu v miest-
nosti. Ak sa nedosiahne určitá úroveň podtlaku alebo je zablokovaný vývod výfukového dymu, manostat detekuje 
nedostatok podtlaku vo vnútri spaľovacej komory alebo prietokomer zistí nedostatok prúdenia vzduchu a cez elektro-
nický regulátor sa vypne motor otáčania šneku, ktorý signalizuje anomáliu so správou na ovládacom paneli "AL8 NO 
NEG PRESS" alebo "AL9 INSUF DRAFT".

3.3 Bezpečnosť prehriata spaľovacej komory
Akýkoľvek a / alebo náhly pretlak v spalinách, v komore a vo výfukových kanáloch sa vypúšťa otvorením bezpečno-
stných ventilov umiestnených na výmenníku tepla. Počas normálnej prevádzky sú tieto ventily uzavreté podľa ich 
podtlaku v spaľovacej komore, čo zaručuje tesnenie proti úniku dymu.

Pravidelne kontrolujte zatváranie, integritu zariadenia a jeho prevádzku.

3.4 Bezpečnosť prehriatia prívodu peliet a zásobníka peliet

3.5 Bezpečnosť proti spätnému plameňu do zásobníka peliet
Riešenie zabraňujúce spätnému plameňu sú:
► podtlak v spaľovacej komore pozri sekciu 3.2.
► tvar roštu na pelety, typ podávania peliet.
► bezpečnosť teploty zásobníka pozri sekciu 3.4.

3.6 Ochranné prepäťové zariadnie
Jednotka je chránená proti prepätiu poistkami 2A na napájacom zdroji hlavného spínača, umiestneného vzadu.

3.7 Bezpečnosť pri zlyhaní napájania
Dočasné výpadok elektrickej energie neohrozuje bezpečnosť kotla a teplota nedosahuje vysoké hodnoty (<85 ° C), 
vzhľadom na malé množstvo peliet, ktoré sa v horáku spaľujú. Táto anomália môže mať za následok, že na krátko do 
miestnosti unikne nejaký dym, ktorý nepredstavuje žiadne riziko.

Nezaťažujte bezpečnostné zariadenia.

3.8 Poistný systém hydralického okruhu
Pri možnom pretlaku vody vo vnútri kotla, s hodnotou P> 3 bar, sa tlak vypúšťa aktiváciou bezpečnostného ventilu 
inštalovaného vo vnútri kotla.

Nezaťažujte bezpečnostné zariadenia.

3.9 Chyba odťahového ventilátora spalín
Ak sa ventilátor odťahu spalín zastaví z akéhokoľvek dôvodu, elektronický regulátor okamžite zastaví podávanie 
peliet a zobrazí sa hlásenie "AL4 FAN FAIL".

4 POUŽITIE KOTLA
4.1 Úvod
Peletový kotol má tú výhodu, že kombinujú teplo vznikajúce spaľovaním drevených peliet s výhodou automatického 
riadenia teploty vody a možnosťou týždenného programovania zapínania / vypínania, ako aj pripojenia termostatu 
a / alebo časovača a štartu -stop z diaľkového ovládania (wifi app).

Na prednej a spodnej časti zásobníka a na žľabe na pelety a na hornej
časti vykurovacej komory sú k príslušným bezpečnostným termostatom 
pripojené dve teplotné sondy, ktoré automaticky vypnú dodávku peliet 
v prípade nadmerného ohrevu. V tomto prípade extraktor a / alebo ventilátory
pokračujú v práci, čo umožňuje rýchle vychladnutie kotla. 
Porucha sa zobrazí na ovládacom paneli so správou "AL 7 THERMAL SAF".
V prípade aktivácie postupujte nasledovne:
► Nechajte kotol vychladnúť najmenej 45 minút.
► Vynulujte termostat stlačením tlačidla na zadnej strane kotla (na obrázoku).
► Reštartujte kotol.
Aktivačná teplota zásobníka na pelety:> 85 ° C
Aktivačná teplota termostatu vykurovacieho priestoru:> 95 ° C
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Pre bezpečné a spoľahlivé použitie:
- pri prvom zapálení a používaní kotla sa môžu vytvárať nepríjemné zápachy, preto vzduch v miestnosti dôkladne
vetrajte;
- zásobník musí byť naplnený iba kvalitnými peletami; uistite sa, že obal peliet neprišiel do styku s horúcim
povrchom kotla;
- do zásobníka neumiestňujte žiadne iné palivo než predpísané pelety;
- jednotka sa nesmie používať ako spaľovňa odpadu;
- kotol musí fungovať len s požiarnymi dverami vždy zatvorenými.
- poistky proti požiaru a popola sa musia pravidelne kontrolovať, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu;
- na zabezpečenie tepelnej účinnosti a správnej prevádzky je potrebné vyčistiť horák vždy, keď sú naplnené pelety;
- po prvom zapnutí kotla nechajte postupne zahrievať nastavením nízkych prevádzkových teplôt (pozrite
časť o nastaveniach teploty);
- pri zapnutí, prevádzke a odstavení môže kotol vydať trochu šrípajúce zvuky kvôli tepelnej expanzii.
4.2 Popis a ovládací panel
Ovládací panel obsahuje podsvietený LCD displej, tlačidlo zapnutia / vypnutia "P4", tlačidlo SET / MENU "P3",
 štyri tlačidlá ponuky "P1", "P2" "P5", "P6" a 7 prevádzkových LED diód.

Panel umožňuje zapnutie a vypnutie kkotla, nastavenie prevádzky, nastavenie riadenia a údržbových programov.
Na displeji sa zobrazujú všetky informácie o stave prevádzky kotla.
Pre prístup do ponúk postupujte nasledovne:
- stlačte tlačidlo SET 'P3';
- opakovane stláčajte tlačidlá "P5", "P6", aby ste prechádzali rôznymi menu;
- stlačte jedno z tlačidiel zvýšenia / zníženia "P1", "P2", aby ste nastavili požadovaný parameter;
- stlačte tlačidlo SET 'P3' na potvrdenie hodnoty parametra.
Pri prístupe do ponuky je možné získať rôzne typy zobrazenia a vykonať dostupné nastavenia
v závislosti od úrovne prístupu. Nižšie je uvedená tabuľka ovládacích prvkov a príslušné správy zobrazené počas
programovanie alebo nastavenie prevádzkových parametrov:

Obrázok oproti opisuje význam indikátorov stavu prevádzky na 
ľavej strane displeja.

4.3 Zapnutie 
4.3.1 Kontrola pred zapnutím
Pred zapálením kachlí:
- uistite sa, že ste si prečítali a pochopili informácie uvedené v príručke;
- dodržiavajte ústne pokyny týkajúce sa prevádzky zariadenia, ktoré poskytol inštalatér pred použitím.
- zásobník musí byť naplnený peletami;
- spaľovacia komora musí byť čistá;
- horák - rošt musí byť úplne voľný, vyčistený od akýchkoľvek zvyškov spaľovania a správne namontovaný, 
- skontrolujte hermetické uzatvorenie a požiarnych dverí;
- skontrolujte pripojenie napájacieho kábla.
- skontrolujte otvorenie uzatváracích a spätných uzatváracích ventilov, ako aj tlak vodného okruhu.

LCD displej

Infra prijímač

Ukazov. statosu prev.Vrchné ukazovatele Vrchné
ukazovatele

Spodné ukazovatele

Externý kontakt
Časovač
Elektrický prvok
Podávač peliet
Odťahový ventilátor
Aktivácia okruhu TÚV
Aktivácia okruhu UK
ALARM
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- Pri prvom uvedení do prevádzky odstráňte všetky komponenty, ktoré by sa mohli vypáliť (inštrukcie / štítok) 
- Akékoľvek zapnutie vykonané po dlhých obdobiach bez prevádzky si vyžaduje odstránenie zostávajúcich 
  zbytkových peliet vo vnútri zásobníka, ako vlhké pelety, ktoré už nie sú vhodné na spaľovanie, a úplné 
 vyčistenie spaľovacej komory.

4.3.2 Spustenie
Ak chcete kotol zapnúť, stlačte na 3 sekundy tlačidlo "P4": na displeji sa zobrazí správa "START". Tento proces je 
automatický a riadený elektronikou bez možnosti zmeny.
Alternatívne môžete zapnúť kotol stlačením tlačidiel P4 a P5 spolu na 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí hlásenie 
"AWAITING REQUEST" - čakanie na požiadavku v tomto režime sa kotol prepne do stavu pohotovosti a štartuje
len vtedy, ak je rozpoznaná žiadosť o teplo, napr. od termostatu alebo na prípravu teplej vody (ak je k dispozícii).

Kotol vykonáva počiatočné procesy a procesy
v poradí v súlade s postupmi stanovenými v para-
metroch, podľa nasledujúcej tabuľky:
 

Po uplynutí určitého času, ak teplota dymu nedosiahla prípustnú minimálnu hodnotu kotla, prejde do stavu alarmu.

- Na zapálenie jednotky nepoužívajte horľavé kvapaliny.
- V prípade pretrvávajúceho nefunkčného zapaľovania sa obráťte na servisné stredisko.

4.4 Prevádzka
Po štádiu "STARTUP" - zapálenie sa kotol prepne do režimu "WORK" - prevádzka, ktorý je normálnym prevádzkovým 
režimom. Užívateľ môže nastaviť vykurovací výkon z max. hodnota 5 až min. 1 pomocou tlačidiel "P5" a "P6".
Aktivácia funkcie zapnutia okruhu TÚV je zobrazená segmentom / LED [A].

Status Zariadenie

Zapaľovač Odťah.
ventilátor Podávač

Výme
nník

OFF OFF OFF OFF OFF
ŠTART-PREZAPÁLENIE ON ON OFF OFF
NASYPANIE PELIET ON ON ON OFF
ZAPÁLENIE ON ON OFF OFF
PODÁVANIE PELIET ON ON ON OFF
PLAMEŇ AKTÍVNY OFF ON ON ON
PREVÁDZKA OFF ON ON ON
MODUL. PREVÁDZKA OFF ON ON ON
ČISTENIE ROŠTU OFF ON ON ON
PREVÁDZKA OFF ON ON ON
FINÁLNE ČISTENIE OFF ON OFF -

Čas

Informačný text Teplota vým. kotla

Čidlo teploty zás. TV / Teplota akum.

Tlačidlo "P4"
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- Nezabudnite skontrolovať hladinu peliet v zásobníku tak, aby plameň nezhasol z dôvodu nedostatku
  peliet.
- Pri nakladaní peliet sa uistite, že je kotol vypnutý.
- Veko zásobníka na pelety musí zostať vždy zatvorené; musí sa otvárať len pri nakladaní paliva.
- Vrecia peliet musia byť umiestnené najmenej 1,5 m od kotla.

4.4.1 Nastavenie teploty vykurovacej vody a izbovej teploty

Ak chcete upraviť teplotu vyurovacej vody, stlačte tlačidlo P1 a potom zvýšte
alebo znížte hodnotu teploty tlačidlami P1 a P2.
Keď teplota vody dosiahla nastavenú hodnotu, výkon je automaticky na 
min. hodnote, a prebieha stav MODULÁCIE - "MODULATION".
Ak chcete zmeniť teplotu v miestnosti (v priestore kotla, alebo v priestore, 
kde je termostat UTILITY) je potrebné pokračovať SET tlačidlo a potom zvýšiť 
alebo znížiť parameter teploty pomocou tlačidiel P1 a P2

Keď teplota dymu dosiahne max. hodnotu ba ovládacom paneli sa zobrazí 
"MODULATE F" a kotol aktivuje proces modulácie plameňa bez akéhokoľvek
zásahu užívateľa, ak teplota spalín prekročí 285 ° C, na displeji sa zobrazí
alarm "AL3 HOT FUMES" a kotol sa začne vypínať - vypínací proces.

4.4.2 Čistenie roštu

4.4.3 Ohrev teplej vody s výmenníkom
Keď je potrebná teplá voda TUV, na displeji sa zobrazí hlásenie "DHW EXCH" a rozsvieti sa LED indikovaná kohútikom.
Funkcia sa vykonáva iba vtedy, keď je kotol zapnutý a voda vo vykurovacom priestore dosahuje dostatočnú teplotu. 
V ostatných prípadoch služba nie je poskytovaná.

4.4.4 Ohrev teplej vody so zásobníkom vody
Tento typ inštalácie vyžaduje použitie externého termostatu alebo čidla teploty zásobníka (zásobníka TUV alebo
akumulačnej nádrže tepla). V prvom prípade sa nastavenie teploty dosiahne nastavením regulátora termostatu.
V druhom prípade je potrebné na zmenu teploty stlačiť tlačidlo P2 na ovládacom paneli a potom sa zvýšte alebo 
znížte hodnotu teploty tlačidlami P1 a P2.
Funkcia TÚV sa aktivuje, keď teplota klesne pod nastavenú teplotu. Počas fázy STANDBY, sa kotol automaticky 
zapáli a prejde do režimu WORK. Akonáhle je pracovná teplota vykurovacej vody dosiahnutá, je aktivovaná 
dodávka vody do zásobníka (akumulačky). Na displeji kotla sa zobrazí správa "DHW"  - TÚV a rozsvieti sa 
príslušná LED dióda.

Aktuálny proces

Hodiny Nast. výst.

Hodiny

Teplota zásobníka
TUV/ akumulačky
alebo izb. teploty

Zobrazenie prevádzky Teplota výmenníka alebo izbová teplota

Tlačidlo ‘P6’

Tlačidlo ‘P5’

Aktuálna hodnota výkonuHodnta výkonu (3)

A

Počas normálnej prevádzky, sa proces čistenia roštu "BRAZIER CLEANING"
aktivuje na fixné intervaly podľa nastavenia.
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Keď je nastavená teplota zásobníka TUV a je požiadavka na jej vykurovanie, kotol aktivuje vykurovací systém. 
Ak nie je žiadna ďalšia požiadavka, kotol bude v závislosti od nastavení (pozri odsek 4.6.2) zapnutý "STANDBY" 
alebo v modulácii -  "MODULATION". Ak je kotol v stave vypnutom, nezapáli a nieohrieva TUV.

4.4.5 Systém s akumulačnou nádržou
Tento typ inštalácie vyžaduje použitie vonkajšieho termostatu alebo sondy na meranie vody. V prvom prípade sa 
nastavenie teploty dosiahne nastavením regulátora termostatu puffer - akumulačka. V druhom prípade je potrebné 
na zmenu teploty stlačiť tlačidlo P2 na ovládacom paneli a potom pomocou tlačidiel P1 a P2 zvýšiť alebo znížiť 
hodnotu teploty. Keď teplota klesne pod teplotu vonkajšieho termostatu SET:
Ak je kotol v štádiu čakanie na požiadavku - "AWAITING REQUEST" , automaticky sa zapne a prejde do stavu 
prevádzky - "WORK" a prívod vody do akumulačnej nádrže sa aktivuje po dosiahnutí pracovnej teploty vody v kotly,
Keď sa dosiahne požadovanej teploty v akumulačnej nádobe, kotol sa prepne do režimu čakanie na požiadavku - 
"AWAITING REQUEST" (nezabudnite nastaviť funkciu STANDBY na ON, pozri odsek 4.6.2).
Ak je kotol v stave OFF, nezapáli sa.
Je možné zvoliť teplotu nastavenia "SETTINGS" zásobníka a vykurovania z min. 54 ° C (štartovacia hodnotu 
čerpadla STD) na max. 70 ° C s minimálnou teplotou spiatočky nie nižšou ako (50-55) ° C, aby sa zabránilo 
kondenzácii v komore.

4.5 Vypnutie kotla
Ak chcete vypnúť kotol, stlačte tlačidlo "P4" približne na 2 sekundy. Šnek sa ihneď zastaví a ventil sa prepne do
maximálnej rýchlosti, kedy sa na displeji zobrazí správa "FINAL CLEANING" - finálne čistenie.

Na konci operácie sa v dialógovom okne zobrazí správa "OFF".
Počas fázy odstavenia sa kotol nemôže znovu spustiť, kým teplota spalín
neklesne pod nastavenú hodnotu na pevne stanovenú dobu, pričom sa 
v dialógovom okne zobrazí správa "WAITING COOL" dochladzovanie.
Po ukončení operácie sa v dialógovom okne zobrazí správa "OFF" vypnuté.

4.6 Menu 
Stlačením tlačidla "P3" (SET) vstúpite do menu; to je rozdelené na rôzne položky a úrovne prístupu k nastaveniam 
elektroniky. Nasledujúca tabuľka sumarizuje štruktúru menu s výbermi dostupnými používateľovi.

Tlačidlo ‘P4’

Hodiny Izbová teplota

Aktuálny stav
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Položka v menu Pozícia v menu 2 Položka v menu Pozícia v menu 3 Názov parametru Jednotka

Menu 01

M-1-1 Umožniť časovanie M-1-1-01 Umožniť časovanie On/Off

M1-2 Denný program

M-1-2-01 Denné časovanie On/Off
M-1-2-02 Štart deň 1
M-1-2-03 Stop deň 1
M-1-2-04 Štart deň 2
M-1-2-05 Stop deň 2

M1-3 Týždenný program

M-1-3-01 Týždenné časovanie On/Off
M-1-3-02 Start Prog-1
M-1-3-03 Stop Prog-1
M-1-3-04 Pondelok Prog -1
M-1-3-05 Utorok Prog -1
M-1-3-06 Streda  Prog -1
M-1-3-07 Štvrtok Prog -1
M-1-3-08 Piatok Prog-1
M-1-3-09 Sobota Prog -1
M-1-3-10 Nedeľa Prog -1
M-1-3-11 Start Prog-2
M-1-3-12 Stop Prog-2
M-1-3-13 Pondelok Prog -2
M-1-3-14 Utorok Prog -2
M-1-3-15 Streda Prog -2
M-1-3-16 Štvrok Prog -2
M-1-3-17 Piatok Prog-2
M-1-3-18 Sobota Prog -2
M-1-3-19 Nedeľa Prog -2
M-1-3-20 Start Prog-3
M-1-3-21 Stop Prog-3
M-1-3-22 Pondelok Prog -3
M-1-3-23 Utorok Prog -3
M-1-3-24 Streda Prog -3
M-1-3-25 Štvrtok Prog -3
M-1-3-26 Piatok Prog -3
M-1-3-27 Sobota Prog -3
M-1-3-28 Nedeľa Prog -3
M-1-3-29 Start Prog-4
M-1-3-30 Stop Prog-4
M-1-3-31 Pondelok Prog -4
M-1-3-32 Utorok Prog -4
M-1-3-33 Streda Prog -4
M-1-3-34 Štvrtok Prog -4
M-1-3-35 Piatok Prog-4
M-1-3-36 Sobota Prog -4
M-1-3-37 Nedeľa Prog -4

M1-4 Víkendový program

M-4-2-01 Víkned časovač ON/OFF
M-4-2-02 Start 1 víkend
M-4-2-03 Stop 1 víkend
M-4-2-04 Start 2 víkend
M-4-2-05 Stop 2 víkend

Menu 02 M-2-1 Nastavenie hodín
Užívateľské nastavenia 1 M-2-2 Pohotovostný režim On/Off

M 2-3 Prednakládka peliet On
M 2-4 Typ peliet Nastavenie peliet (-9 - +9)
M 2-5 Prednákladka podávač 2 On

Menu 03 M-3-1 Jazyk --
Užívateľské nastavenia 1 M-3-3 Nastavenie zvukového hlásenia On/Off

M-3-4 Zapálenie (0 - 100)
M-3-6 Delta teploty UK (0.5 - 20)
M-3-7 Delta teploty zásobníka - akumulačky (0.5 - 20)
M-3-8 Kontrola hladiny peliet On/Off
M-3-9 Riadenie TUV ON/OFF/EST

Menu 04
menu pre servisných technikov

Režim kotla
Menu 05 

Technické nastavenia menu pre servisných technikov

Menu 06 
Inštalačné nastavenia menu pre servisných technikov
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4.6.1 Menu 01 – Nast. časovania
Umožňuje zapnúť / vypnúť všetky funkcie časovača;
Zvoľte ON, ak chcete aktivovať funkciu a zobrazí príslušný segment / LED [D]
Keď sa zadá denný, týždenný alebo víkendový časovač, príslušný segment / 
LED [C] sa zobrazí v pravom hornom rohu displeja.
Čo sa týka výberu a zadania časov, použite tlačidlá podľa tabuľky v 4.2.

Prístupom k podmenu: DAY PROGRAM (denný program) môžete denné 
funkcie časovača zapnúť / vypnúť a nastaviť.
Je možné nastaviť dva prevádzkové stupne vymedzeného času nastavených 
podľa nasledujúcej tabuľky, kde nastavenie OFF ignoruje príslušný príkaz.

Výber Význam Možné hodnoty
START1 aktivačný čas time - OFF
STOP1 deaktivačný čas time - OFF
START2 aktivačný čas time - OFF

STOP2 deaktivačný čas time - OFF

Prístupom k podmenu: WEEK PROGRAM (týždenný program) je možné 
zapnúť / vypnúť a nastaviť týždenné funkcie časovača.
Týždenný program má 4 nezávislé programy, ktorých konečný efekt tvorí 
kombinácia 4 programovaní.
Týždenný program môže byť aktivovaný alebo deaktivovaný;
kde nastavenie OFF ignoruje príslušný príkaz

Vykonajte programovanie tak, aby ste neprekrývali hodiny aktivácie 
a / alebo deaktivácie v rovnaký deň v rôznych programoch.

Prístupom do podmenu: WEEK-END PROGRAM (víkendový program) 
je možné aktivovať / deaktivovať a nastaviť časovač funkcie víkednu 
(sobota - nedeľa).

Aktivujte programovanie WEEK-END až po deaktivácii týždenného 
programovania. Aby ste sa vyhli nežiaducim spúšťacím a vypínacím 
operáciám, aktivujte len jeden program naraz.
Deaktivujte denný program, ak je potrebný týždenný program; 
pri tomto nastavení je vhodné deaktivovať týždenný program.

4.6.2 Menu 02 – Užívateľské nast.1
Pomocou tejto ponuky je možné vykonať niekoľko nastavení nasledujúcim spôsobom:

- Nastavenie času
Pred začatím prác s kotlom je potrebné nastaviť aktuálny čas a dátum tak, aby bolo možné naprogramovanie 
presného časovnie v programoch. Elektronika má lítiovú batériu modelu CR2032 3 Volt, ktorá umožňuje 
uchovanie času a dátumu autonómne na viac ako 4 - 5 rokov, ak hodiny nezachovajú čas a dátum, alebo sa 
pri reštarte zobrazí séria núl, batéria sa musí vymeniť - zavolajte autorizovaného servisného technika.

- Pohotovostný režin

Input Menu level

Menu level

CD

čas - vypnuté
čas - vypnuté
čas - vypnuté

čas - vypnuté

Pri aktivácii tejto funkcie sa kotol automaticky vypne po tom, kedy teplota vody T dosiahla nastavenú hodnotu 
(Tset + ΔT) na daný čas.
Nasledujúce automatické zapálenie bude možné len vtedy, keď teplota klesne pod hodnotu SET o niekoľko stupňov 
a presne (Tset - ΔT), kde ΔT default = 2 ° C.
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Ručné príkazy z ovládacieho panela majú prednosť pred programovaním.
Pri vypnutom režime kotol neaktivuje režim STANDBY a funkcie normálne aktivujú funkciu MODULÁCIE, keď 
teplota prekročí hodnotu SET.
- Prednakládka peliet
Nastavenie tejto funkcie umožňuje aktiváciu chodu prevodového motora pri vypnutom alebo studenom kotli 
na predbežné nakladanie peliet na 90 sekúnd. Začína sa tlačidlom P1 a zastaví sa tlačidlom P4.
- Typ peliet
With the function on, press the buttons P1 or P2 to increase or reduce pellet loading to optimise consumption and 

- Prednákladka podávač 2
Nastavenie tejto funkcie umožňuje aktivovať prevádzku prevodového motora pre doplnkový zásobník na pevný čas. 
Začína sa tlačidlom P1 a zastaví sa tlačidlom P4.

4.6.3 Menu 03 - Uživateľské nast.2

Pomocou tohto menu je možné vykonať nasledujúce nastavenia:
- Jazyk 
Pomocou tohto výberu je možné vybrať jazyky, ktoré sú k dispozícii v ponuke, a to: TALIANSKY - ANGLICKY-
FRANCÚZSKY - ŠPANIELSKY - NEMECKY 
- Nastavenie zvukového hlásenia
S týmto výberom je možné hlásenia aktivovať alebo deaktivovať.
- Zapálenie
Pomocou tejto voľby je možné zmeniť jas podsvieteného displeja z minima 0 až na 100.

- Delta teploty UK
Pomocou tohto výberu je možné nastaviť:

- rozsah medzi teplotou nastavenou - SET a skutočnou teplotou vypínania kotla (delta T OFF)
- rozsah medzi teplotou nastavenou - SET a skutočnou teplotou zapínania kotla (delta T ON)

Tento rozsah je možné nastaviť z min. od 0,5 ° C do max. 20 ° C.

- Delta teploty zásobníka - akumulačky
Pomocou tohto výberu je možné nastaviť:
rozsah medzi teplotou nastavenou - SET a skutočnou teplotou zapínania kotla (delta T ON)
Tento rozsah je možné nastaviť z min. od 0,5 ° C do max. 20 ° C.

- Kontrola hladiny peliet
Ak je výber nastavený na hodnotu ON, signál žiadnych peliet je možné spravovať pomocou:
- správou 'NO PELLETS'  - žiadne pelety;
- riadenie prídavného zásobníka peliet (na požiadanie)
Ak je voľba vypnutá, prípadná prídavný zásobník je vypnutý a na paneli sa nezobrazí žiadna správa.
- Riadenie TUV
Voľba ON umožňuje riadiť prípravu teplej vody do zásobníka alebo doskového výmenníka tepla cez signál 
z termostatu (čidla teploty v zásobníku) alebo spínača prietoku. Výber EST umožňuje reguláciu teplej úžitkovej 
vody v letnom období (vykurovanie je deaktivované). Výberom tejto položky môžete prevádzkovať len vetvu TÚV; 
Pohotovostný režim je zapnutý a následná post-cirkulácia čerpadla podľa nastavení v menu M-6-9.
Letná funkcia sa môže zobraziť iba vtedy, ak je v menu M-6-8 nastavené na T-BOILER alebo S-BOILER.

4.6.4 Menu 04 – Status kotla

Pomocou tohto výberu je možné zobraziť stav aktálnej funkcie kotla, ktorá udáva prevádzkový stav rôznych 
zariadení, ktoré sú k nemu pripojené.

4.6.5 Menu 05 – Technické nastavenia

Tento výber je určený autorizovanému technikovi servisného strediska FERROLI.

Zmenu technických parametrov menu 09 musí vykonať autorizovaný a kompetentný personál; 
akékoľvek zmeny vykonané náhodne môžu spôsobiť vážne škody, za ktoré FERROLI a spoločnosť
MSGO, s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť.
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4.7 Ďiaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie pracuje s nastaveniami vykonanými na ovládacom paneli a umožňuje vypnutie, zapnutie kotla a
nastavenie požadovaného výkonu a teploty.
Keďže toto zariadenie prenáša informácie cez infračervenú diódu, musí byť nasmerované na prijímač na ovládacom 
paneli. Diaľkové ovládanie umožňuje nasledujúce operácie:

4.7.1 Výmena batérii
Diaľkový ovládač (model s 6 tlačidlami) je napájaný z 3-voltovej batérie typu CR2025 (je súčasťou balenia) 
umiestneného spodnej časti zariadenia. Pred použitím odstráňte aj izoláciu. Pre jeho vloženie a prípadnú výmenu 
pokračujte následovne:
- Povoľte uchytenie
- Vytiahnite zásuvku batérie a vymeňte batériu (3-voltový model CR2025) s ohľadom na polaritu;
- Zasuňte uchytenie;
- Skontrolujte funkčnosť.

zásuvka batérie 

uchytenie 

5

6

7

- Diaľkové ovládanie udržiavajte mimo dosahu priamych zdrojov tepla a vody.
- Batéria diaľkového ovládania musí byť bezpečne vymenená a zlikvidovaná v súlade s
miestne predpismi;

4.8 Termostat - pripojenie

Ak chcete použiť externý termostat, obráťte sa na autorizovaného technika a postupujte nasledovne:
- vypnite napájanie ;
- odstráňte bočný panel pre prístup k elektronike;
- podľa schémy zapojenia pripojte dva vodiče termostatu na príslušné terminály elektroniky,
- všetko namontujte a skontrolujte správnu funkciu.
Postup nastavenia je nasledovný:
- externý termostat: SET v ponuke M-6-7 v T-AMBIEN;
- externý časovač: SET v ponuke M-6-7 v T-AMBIEN a vypnutie funkcie časovania
  z menu 01-01.
Žiadne funkcie z menu sa nemenia a signalizácia kontaktu od termostatu nastane 
pri rozsvietení segmentovej LED na stavovom riadku displeja.

Tlačidlo P3: Vypnutie zapnutie kotla

Tlačidlo P1: Zvýšenie priestorovej teploty

Tlačidlo P6: Zvýšenie výkonu

Tlačidlo P5: Zníženie výkonu

Tlačidlo P2: Zníženie priestorovej teploty

Tlačidlo P4: Jolly
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4.9 Ukončenie sezóny
IAk sa kotol nepoužíva dlhšiu dobu alebo na konci každej sezóny, odporúča sa postupovať takto:
- odstráňte všetky pelety zo zásobníka;
- odpojte napájací zdroj;
- dôkladne vyčistite a prípadne poškodené diely nahraďte;
- chráňte kotol pred prachom vhodným krytom;
- skladujte na suchom a bezpečnom mieste chránenom pred atmosférickými činidlami.

5 ČISTENIE KOTLA

Čistenie kotla je veľmi dôležité, aby sa zabránilo: zlému spaľovaniu, hromadeniu popola a nespálených kusov 
v horáku, zníženej tepelnej účinnosti.
Kachle musia pracovať len s uzavretými protipožiarnymi dverami.
Požiarne dvere musia byť pravidelne kontrolované, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu; spaľovacia komora 
a potrubie na pelety pracujú v podtlaku a odvod spalín pri kladnom tlaku.
Rutinné čistenie je bežne vykonávané zákazníkom podľa pokynov v príručke, zatiaľ čo mimoriadnu údržbu, 
najmenej raz za rok, musí vykonať autorizované servisné stredisko.

Čistenie všetkých častí sa musí vykonať s odpojeným kotlom a studenou vodou;
Odstraňujte odpad v súlade s platnými miestnymi predpismi.
Zabráňte vytváraniu dymu a nespálených kusov počas zapálenia a / alebo normálnej prevádzky

Nižšie sú uvedené kontroly a / alebo údržby pre správne použitie a prevádzku kotla:

Diely / Perióda
Typ čistenia

Denne 1-2 dni Mesačne
2-3 

mesiace
Ročne

Ročná konrola -
autorizovaným servisným

strediskom

Rošt ■
Popolník ■
Sklo dverí (ak je k dispoz.) ■
Spaľovacia komora ■ ■
Napojenie odvodu spalín ■ ■
Dverová izolácia ■
Pripojenia vody ■

5.1 Čistenie roštu

Odstráňte rošt a popol uložený v spaľovacej komore a držiaka roštu. Na tento účel sa môže použiť vhodný 
vysávač. Táto operácia musí byť vykonávaná denne, najmä v prípade nahromadených nespálených látok, aby sa 
zaistili dokonalé podmienky spaľovania, pretože pre otvory v rošte musi byť zabezpečené dostatočné prúdenie 
spaľovacieho vzduchu.

5.2 Čistenie popolníka

Popolník je umiestnený priamo pod držiakom roštu.  Ak ho chcete vyčistiť, otvorte protipožiarne dvierka a odstráňte 
popol a zvyšky spaľovania pomocou vhodného vysávača. Po čistení zatvorte dvere. Popolník je vhodné čistiť každé 
2-3 dni v závislosti od použitia kotla.

Špinavý rošt Čistý rošt Čistý držiak roštu
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5.3 Čistenie skla

Sklo dvierok pri BioPellet nie je dostupné.

5.4 Čistenie odťahu spalín a spaľovacej komory

Spaľovacia komora sa musí čistiť najmenej raz ročne, pričom sa musia odstrániť všetky zvyšky spaľovania z vnútor-
ného priestoru dymových rúrok a dymovodov. Na vykonanie tejto operácie je potrebné vytiahnuť horný kryt kotla, 
kryt vykurovacieho priestoru a spodné kontrolné dvierka, odskrutkujte príslušné upevňovacie skrutky, potom vyčistite 
turbulátory a vnútorné dymové potrubia.
Tiež dbajte na to, aby ste vyčistili ventilátor spalín, ktorý sa nachádza pod dnom.
Každé 3-4 mesiace očistite vnútorné steny (izolačné žiaruvzdorné) spaľovacej komory pomocou vhodného zariadenia
(kefy) a v prípade potreby nahraďte vermikulitovú stenu.
Každých 1800 hodín prevádzky alebo po splálení 2000 kg pelet, pomocou správy "SERVICE DUE", kotol signalizuje
potrebu mimoriadnej údržby (nie je v záruke) vykonávanú kvalifikovaným personálom, ktorý bude vykonávať
úplné čistenie a resetovanie správy.

Akékoľvek klepanie po ventilátore alebo zôé čistenie môže poškodiť spalinový ventilátor, čo spôsobí jeho
hlučnú prevádzku, a preto je vhodné, aby táto operácia bola vykonaná kvalifikovaným personálom.

5.5 Čistenie snímača prietoku vzduchu

Merač prietoku vzduchu (meria tok spalovacieho vzduchu), ktorý je inštalovaný vo vnútri prívodného potrubia, 
vyžaduje periodické interné čistenie každé 3-4 mesiace pomocou vhodného zariadenia (fúkanie stlačeného vzduchu 
alebo vhodných kefiek).

5.6 Čistenie keramických súčastí (kotly s ker. súčasťami)

5.7 Čistenie spalinovodu

Prípojka na odvod spalín sa musí čistiť aspoň raz za rok alebo kedykoľvek je to potrebné. Čistenie vyžaduje 
odsávanie a odstraňovanie zvyškov vo všetkých zvislých a vodorovných úsekoch, ako aj z ohybov alebo
T-kusu z kotla do komína.
Odporúča sa každoročne vyčistiť aj komín, aby sa zabezpečil správny a bezpečný odťah.

5.8 Čistenie extraktoru spalín a zariadenia čistenia tulburátorov

Čistiace kanály vo vykurovacej komore musia byť vyčistené
aspoň raz za deň tým, že obidve zariadenia (podľa obrázka) opakovane ovládate
pohybom hore a dole.

Vykonávajte túto operáciu s vypnutým a studeným kotlom.

Právé a ľavé ovládacie a čistiace zaria-
denie turblátorov je v pozícii dole.

Keramika pri BioPellet nie je dostupná.
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6 ÚDRŽBA

6.1 Úvod
Údržbu na vnútorných častiach kotla musí vykonávať kvalifikovaný personál. Kontaktujte najbližšie autorizované 
servisné stredisko.

Uistite sa, že je kotol nie je v prevádzke, je odpojený a studené pred tým, než vykonáte nejakú prácu.

6.2 Odstránenie obloženia 

6.3 Interné časti kotla

Legenda:

1 - Dierka zásobníka peliet
2 - Vrchná krytka s mriežkou
3 - Pravý kryt
4 - Ľavý kryt
5 - Ovládacie rúčky turbulátorov
6 - Predné dvierka

Legenda:

1 - Bezpečnostný ventil
2 - Kryt vykurovacej komory
3 - Izolácia
4 - Rúčky na ovládanie turbulátorov
5 - Vermikulit
6 - Držiak turbulátorov
7 - Turbulátory
8 - Vykurovacia komora
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6.4 Elektrické komponenty

6.5 Hydraulické pripojenia

Legenda:

1 - Riadiaci panel model F047
2 - Bezpečnostný termostat
3 - Hlavá elektronika
4 - Vzduchový manostat
5 - Čidlo spalín
6 - Čidlo výmenníka UK
7 - Čidlo NTC zásobníka
8 - Sériové pripojenie
9 - Čidlo zásobníka peliet

Legenda:

1 - Membránová exp. nádoba
2 - Systémový vypúšťací ventil
3 - Bezpečnostný ventil
4 - Vypúšťací/plniaci ventil
5 - Obehové čerpadlo
6 - Spiatočka
7 - Snímač tlaku vody
8 - Pripojenie do expanznej nádoby
9 - Odvzdušňovací ventil
10- Prívod do UK
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7 RIEŠENIE PROBLÉMOV

7.1 Správa alarmov
Alarmy sú signalizované akustickým signálom (ak je aktivovaný) a hlásením na ovládacom paneli. V prípade 
poplachu vypnite kotol, odstráňte príčinu a znovu zapnite kotol podľa bežného postupu popísaného v tejto príručke.

Každý stav alarmu spôsobí okamžité vypnutie kotla.
Alarmy s príčinami a riešením, ktoré sa môžu zobraziť na ovládacom paneli, sú uvedené nižšie:

ALARMY - SPRÁVY
Signalizácia Chyba Možná príčina Riešenie

AL 1 
CHYBA

NAPÁJANIA

- Kotol sa nezapne
-Žiadne napájanie pri zapnutí

- Vypnite kotol - OFF stlačením 
tlačidla P4 a zopakujte postup 
zapnutia.
- Ostatné operácie obnovenia 
musia vykonávať servis.

AL 2
ČIDLO
SPALÍN

- Vyskytne sa v prípade 
poruchy sondy teploty dymu.
- Aktivácia vypnutia.

-Chyba čidla spalín

AL 3
HORÚCE
SPALINY

- Vyskytne sa, ak čidlo spalín 
detekuje teplotu dymu nad 
280 ° C.
- Aktivácia vypnutia.

-Chybný ventilátor
-Ventilátor bez prúdu
-Príliž veľa peliet

AL 4
CHYBA 

VENTILÁTORA

AL 5
KOTOL SA
NEZAPÁLI

AL 6
BEZ PELIET

-Na rošt sa nedostanú pelety

AL 7
äSPATNÝ

PLAMEŇ

- Vyskytne sa v prípade vy-
sokej teploty šneku alebo 
teploty bezpečnostnej teploty 
vykurovacej komory.
- Systém je zastavený.

- Vypnite kotol - OFF stlačením
tlačidla P4 a zopakujte postup
zapnutia.
- Ostatné operácie obnovenia
musia vykonávať servis.

- Nastavte správne pelety.
- Ostatné operácie obnovenia
musia vykonávať servis.

- Vyskytne sa, ak je poškodený
ventilátor.
- Aktivácia vypnutia.

- Spalinový ventilátor je 
zablokovaný
- Chybný senzor rýchlosti
- Ventilátor bez prúdu

- Vypnite kotol - OFF stlačením
tlačidla P4 a zopakujte postup
zapnutia.
- Ostatné operácie obnovenia
musia vykonávať servis.

- Zapaľovacia elektróda neza-
páli pelety
- Aktivácia vypnutia.

- Zásobník peliet je prázdny
- Zapaľovač je vadný, špinavý
alebo zle situovaný
- Nastavenie podávania peliet
je nesprávne

- Skontroujte zásobník
peliet
- Skontrolujte zapaľovaciu
procedúru
-
Ostatné operácie obnoovenia
musia vykonávať servis

- Zásobník peliet je prázdny
- Motor prevodovky dopravníka
peliet je nutné nastaviť
- Podávač nepodáva pelety
je nesprávne

- Bezpečnostný termostat
zaznamenal zvýšenie spodnej
časti zásobníka peliet alebo
spalivacej komory - blokuje sa
prevýdzka dopravnákaprevádzka dopravníka

- Skontrolujte pelety
v zásobníku
. Nastavte podávanie peliet
- Ostatné operácie obnovenia

musí vykonávať servis

- Zistite dôvod prehriatia
- Resetnite relevantý termostat
stlačením tlačidla reset v zadnej
časti kotla
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Signalizácia Chyba Možná príčina Riešenie

AL 8 
NIE JE POD

V KOMORE
TLAK

-V pracovnej fáze kotol zistí, že tlak je pod 
hodnotami nastavenia vzduch. manostatu.
- Systém je zastavený.

AL 9
NIE JE 

VZDUCH

-Zobrazuje sa, keď je tok spaľovacieho 
vzduchu pod určitou min. hodnotou.

AL E 
TLAK 
VODY

AL A
BEZP. TERM.

AL B
CHYBA

PODÁVAČA

Al C
CHYBA ČIDLA

UK S1

AL F
TEPL. ČIDLA

UK S1

Al G
CHYBA ČIDLA 

UK S2

AL I
TEPL. ČIDLA

UK S2

Al H
CHYBA ČIDLA

UK S3

AL d
TEPL. ČIDLA

UK S3

OČAKÁV. 
CHLADENIE

-Pokúste sa obnoviť pokus o vypnutie 
v režime vypnutia s resetom.

-Reset alarmu je možný až po vypnutí.

CHYBA
MANOSTATU

AIRFLOW
METER

FAILURE

RIZIKO
ZAMRZNUTIA

FROST RISK

CHÝBA SERVIS

SERVICE
DUE -Mimoriadna správa o servise

- Tlak vody nedosahuje hodnoty pre
  správnu prevádzky.
- Systém je zastavený.

- Teplota vo výmenníku dosiahla kritickej
hodnoty
- Systém je zastavený.

- Zobrazí keď motor podávača pracuje
nepretržite 60 sekúnd
- Systém je zastavený.

- Vyskytne sa pri chybe sondy teploty vody 
zobrazenie T H2O = 0 ° C.
- Postup vypnutia je aktivovaný.

- Zobrazí sa, keď teplota vody prekročila 
  pevné limity.
- Systém je zastavený.

- Zobrazí sa, keď teplota vody prekročila
pevné limity.
- Systém je zastavený.

- Vyskytne sa pri chybe sondy teploty vody
zobrazenie T H2O = 0 ° C.
- Postup vypnutia je aktivovaný.

- Vyskytne sa pri chybe sondy teploty vody
zobrazenie T H2O = 0 ° C.
- Postup vypnutia je aktivovaný.

- Zobrazí sa, keď teplota vody prekročila
pevné limity.
- Systém je zastavený.

- Zobrazí sa keď je vyžiadané opätovné 
zapálenie hneď po vypnutí

- Zobrazí sa keď je manostat odpojený
alebo nefunkčný 

AWAITING
COOL

- Zobrazí sa keď teplota vo výmenníku
sa dostane pod určitú hodnotu 

- Zobrazí sa keď kotol dosiahne 1800 hodín
prevádzky alebo spáli 2 tony peliet od
predchádzajúceho spustenia alebo servisu

- Kotol zaregistruje teplotu pod 6 °C 

- Elektronika nevie spracovať hodnoty
spaľovacieho vzduchu a vypnúť kotol

-Čistenie - mimoriadna údržba, ktorú musí 
vykonať autorizované servisné stredisko.

- Čerpadlo sa spustí, aby sa voda pohybovala
vo vnútri vykurovacieho okruhu.
- Monitorujte teplotu vody tak, aby neklesla 
pod 0 ° C.

- Operácie obnovy musí vykonať 
autorizované servisné stredisko

- Operácie obnovy musí vykonať
autorizované servisné stredisko

- Operácie obnovy musí vykonať
autorizované servisné stredisko

-Pozrite príčinu problému a obnovte teplotu 
tým, že ju uvediete na normálnu 
prevádzkovú hodnotu.

- Operácie obnovy musí vykonať
autorizované servisné stredisko

-Pozrite príčinu problému a obnovte teplotu
tým, že ju uvediete na normálnu
prevádzkovú hodnotu.

- Operácie obnovy musí vykonať
autorizované servisné stredisko

- Operácie obnovy musí vykonať
autorizované servisné stredisko

- Skontrolujte príčinu prehriatia
- Resetujte relevantný bezp. termostat
stlačením zadného tlačidla

-Skontrolujte príčinu problému a obnovte 
tlak v okruhu tým, že ho uvediete na nor-
málnu prevádzkovú hodnotu.

-Ostatné operácie musí vykonať autorizo-
vané servisné stredisko

-Vyčistite dymovodu a spaľovaciu komoru.
-Skontrolujte hermetické zatváranie dverí.
-Zabezpečte uzatvorenie pretlakových
ventilov.

-Vyčistite dymovodu a spaľovaciu komoru.
-Skontrolujte hermetické zatváranie dverí.
-Zabezpečte uzatvorenie pretlakových
ventilov.
-Ostatné operácie musí vykonať autorizo-
vané servisné stredisko

- Teplota čidla výmenníka presiahne 92°C

- Teplota čidla výmenníka presiahne 92°C

- Teplota čidla výmenníka presiahne 92°C

- Chybné čidlo
- Čidlo je odpojené

- Chybné čidlo
- Čidlo je odpojené

- Chybné čidlo
- Čidlo je odpojené

- Riadiaca jednotka detekuje chybné 
riadiace relé prevodového motora 
(kontakty sú uzatvorené).

- Bezpečnostný termostat zistil teplotu nad 
prahom nastavenia v dôsledku prehriatia 
prevádzky prevodového motora a zablokovania 
vykurovacej komory.

- Vyskytne sa, keď snímač tlaku na vodnom 
okruhu detekuje tlak pod alebo nad stano-
venými hranicami.

- Spaľovacia komora je špinavá.
- Dymovod je zablokovaný.
- Ochranné dvere nie sú zatvorené.
- Pretlakové ventily sú otvorené.
- Chybný manostat

- Spaľovacia komora je špinavá.
- Dymovod je zablokovaný.
- Ochranné dvere nie sú zatvorené.
- Pretlakové ventily sú otvorené.
- Chybný manostat
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SERVIS8

Menu servisných nastavení

Zmena parametrov nevhodným spôsobom môže spôsobiť vážne škody ľuďom, kotlu a životnému
prostrediu. V tomto prípade Ferroli S.p.A. a MSGO s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť.

Pre vstup do ponuky SERVISNÉHO NASTAVENIA stlačte tlačidlo P3 - MENU a pomocou tlačidiel posúvania 
zobrazte položku INSTALLER SETTINGS a potom stlačte tlačidlo P3 - MENU. Pomocou tlačidiel posúvania
zobrazte prístupové kód 10 a stlačte tlačidlo P3 - MENU znova.
Rôzne parametre je možné zobraziť pomocou tlačidiel posúvania; prístup pomocou tlačidla P3 - MENU, upravte
ich pomocou posúvacích tlačidiel a ukončite pomocou klávesy ESC.

Tabuľka parametrov: 

Kód
parametru

Výrobné
nastavenie Popis

M-6-1 0

M-6-2 0
Na zvýšenie alebo zníženie rýchlosti odsávania spalín pri všetkých výkonoch 
o hodnotu 5% pre každú hodnotu.

M-6-3 OFF Umožňuje uzamknutie klávesov.
M-6-4 2°C Nastavenie teplotnej sondy (pozri parameter M-6-7).

M-6-5 2 min.
Nastavenie oneskorenia vypnutia.
Platí iba v prípade, že je pohotovostný režim (Standby) zapnutý (ON).

M-6-6 OFF Ak chcete povoliť samokalibráciu

M-6-7 S-ACQUA

Umožňuje výber snímača pre nastavenie kotla (vykurovacia vetva):
O045: diaľkový grafický displej so zabudovaným izbovým snímačom teploty
T-AMBIEN: vonkajší izbový termostat "na kontakt"
T-PUFFER: vonkajší termostat na zásobníku teplej vody 
S-ACQUA (S2): Externá sonda na spiatočke (predvolené) alebo na zásobníku a 
pripojená k hlavnej doske
S-AMBI: Teplotná sonda priestoru na kotle (sníma priestorovú teplotu v okolí
               kotla), pripojená k základnej doske
             

M-6-8 OFF

M-6-9 HEATING

Umožňuje nastavenie post - cirkulácie (dobehu) čerpadla (uvoľnenie zvyšného 
tepla z kotla) v letnom režime
RISC: Vykurovacia vetva
SANI: Vetva TÚV

M-6-A OFF Povoľuje alebo zakazuje prídavný zásobník peliet

M-6-B ON
Umožňuje alebo zakazuje aktiváciu ďalšieho kotla alebo kachlí, keď je kotol 
v stave alarmu

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať technické alebo estetické zmeny produktov bez predchádzajúceho upozornenia.
Výkresy, merania, diagramy a iné konfigurácie sú uvedené iba ako príklad.

Nasledujúce pokyny sú určené len pre technický personál špecializujúci sa na vykurovacie jednotky vyrobené 
spoločnosťou FERROLI.

(Vykurovanie)

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť trvanie vypnutia šneku pre všetky výkony.

Umožňuje výber snímača pre nastavenie kotla (vetva TÚV):
OFF: Regulácia TÚV deaktivovaná
FLUSSOST: snímač prietoku na potrubí TÚV doskového výmenníka tepla a 
pripojený na hlavnú dosku (aktívny len keď je kotol v prevádzke).
T-BOILER: Externý termostat na zásobníku teplej vody (letný režim
aktivovateľný užívateľom - SUMMER).
S-BOILER (S3): Externá sonda na zásobníku teplej vody a pripojená 
k hlavnej doske. (letný režim aktivovateľný užívateľom - SUMMER).
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INFORMÁCIE PODĽA ZNAČENIA CE

Typ zariadenia a použitie

Výrobca - značka

Model - kódové označenie

Palivo **

Spotreba peliet je daná aj typom použitého dreva, z ktorého sú pelety

Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov zozadu
zboku

spredu
od podlahy

Tepelný príkon *

Nominálny tepelný výkon *

Výkon do vody*

Výkon do vzduchu *

Tepelná účinnosť *

Hodinová spotreba *

Emisie CO pri 13% O2 *

Emisie CnHm pri 13% O2 *

Emisie NOx pri 13% O2 *

Emisie prachu PP pri 13% O2 *

Emisie prachu celkové pri 13% O2 *

Maximálna teplotu do vykurovania

Max. prevádzkový tlak

Objem výmenníka

Hydraulické pripojenia

Kapacita zásobníka peliet  / Pellet stove capacity

Expanzná nádoba

Hlava čerpadla

Vodný odpor

Vodný odpor

Teplota spalín

Prietok spalín

Ťah komína  min - max

Priemer prip. nasávania vzduchu

Priemer prippojenia komínu

Elektrické napájanie

Spotreba elektr. energie

Rozmery VxŠxH

Hmotnosť

Nominálny a znížený výkon

Automatický teplovodný kotol na pelety
pre domáce a malé komerčné využitie.


