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Obecně

III

Kapitola III: Montáž
Tento Návod k montáži je součástí Návodu k obsluze ke kotli.

NEBEZPEČÍ
Dodržujte bezpečnostní pokyny Návodu!
Hrozí nebezpečí smrti, zranění nebo poškození v důsledku nedodržování
bezpečnostních pokynů
• Čtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny Návodu.
• Čtěte a dodržujte Návod k obsluze
• Popsané úkony musí provádět pouze osoby, vyškolené k
montáži firmou Hargassner.

NEBEZPEČÍ
Pozor na správné provedení kotelny a skladu paliva!
Hrozí nebezpečí smrti, zranění nebo poškození v důsledku nesprávného
provedení kotelny nebo skladu
• Umístění kotle:
dle nařízení místně planých protipožárních předpisů
podklad odolný proti požáru
dostatečný přívod vzduchu dle místně platných předpisů
provedení odolné proti povětrnostním vlivům a mrazu
nosnost základů (hmotnost zařízení)
• Sklad paliva
statické provedení (hmotnost uskladněného množství paliva)
dbejte na ochranu proti vlhkosti a mokru
provedení skladu nepropouštějící prach
pozor na snadný přístup a možnost naplnění
bezpečnostní zařízení podle místních předpisů
 větrání skladu paliva (norma ÖNORM M 7137 / VDI 3464)
nálepky na sklad paliva

HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at

3

III

Montáž

2

Transport

2.1

Přepravní hmotnost

Zařízení se dodává na paletách zabalené jednotlivě po konstrukčních
celcích
Hmotnost

Označení

150 kW

Paleta s kotlem dle provedení

cca 1300

Paleta s podávací jednotkou a
denní násypkou

Jednotka

200 kW
cca 1400

dle provedení max.
300

kg
kg

Vykládka, kontrola a hlášení škod
Po vykládce
 odstraňte obal
 obaly likvidujte podle zákona o nakládání s odpadem
 zařízení zkontrolujte, není-li po přepravě poškozené
 ověřte, jestli je dodávka kompletní
Chybějící díly dodávky okamžitě
 písemně zaznamenejte a odešlete zprávu firmě Hargassner
Poškození následkem přepravy
 písemně zaznamenejte a vyfotografujte
 odešlete zprávu firmě Hargassner
 jde-li o škody způsobené přepravní firmou, reklamaci zapište i do
spedičních dokumentů

2.2

Umístění kotle
Vlastnosti:
 dostatečné osvětlení
 podlahy a stropy v požárně odolném, rovném a pevném provedení
 bez překážejících elektroinstalací a potrubí

2.3

Potřebné místo pro kotel a obsluhu

 viz datový list příp. individuální plán zákazníka
 dodržujte minimální vzdálenosti a potřebné místo
 výkres instalačních rozměrů
 pro přístup ke komínu ponechejte 600 [mm] volných
Označení
výška místnosti

4

ECO-PK 150
min. 220 cm
optimálně 300 cm

ECO-PK 200
min. 240 cm
optimálně 300 cm
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3.1

Montážní rozměry
Peletový kotel ECO-PK 150.1 / 200.1

850 (930)

240
395

min. 450 / opt. 800

min. 200
optimálně 800
s přístupem ke
komínu min.

455

min. 800
optimálně 1000

168

regulace komínového tahu

Hloubka kotle T* (bez dveří)

Hloubka kotle T (včetně popelníku)

Vzdálenost ode zdi
min. 440 (240 + 200) /
optimálně 800

min. 900 /
optimálně 1000
výška místnosti: min. 2200 (2400) / optimálně 3000

Rozměry v (...) platí pro ECO-PK 200

200 (250)

1805

zpětný vzduch 1620

přívod pelet 1495

716

Výška kotle H

Výška napojení do komína - střed
min. 2100
(2250 / optimálně 2500)

Ø 655

Šířka kotle B
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168

6

850 (930)

šířka kotle B

437
(463)

zpětný vzduch 1620

1805

610
1040 (1200)
výška napojení zpátečky
výška napojení výstupu

Iniciátor hladinoměru
pelet

400

přívod pelet 1495
716

435

Výška kotle H

RD

Hloubka kotle T (včetně popelníku)

395

623 (675)

Hloubka kotle T* (bez dveří)

III

330 (365)

780

455
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Označení

jedn.

Jmenovitý tepelný výkon
Tepelný výkon paliva (příkon)

ECO-PK 150

ECO-PK 200

kW

149

199

kW

159,5

213,7

Třída kotle (EN 303-5:2012)

5

Palivo a třída paliva (EN 17225)

dřevní pelety (A1)

Výška kotle

H

mm

1760

1910

Šířka kotle

B

mm

875

945

T / T*

mm

1780 / 1330

1902 / 1440

H x B xT

1800 / 875 / 1450

1955 / 945 / 1595

mm

850

930

Výška napojení výstupu

mm

1612

1757

Výška napojení zpátečky

mm

1345

1500

Čidlo kotle

KF

ponorné pouzdro

Čidlo zpátečky

RF

ponorné pouzdro

STB

ponorné pouzdro

Hloubka kotle / bez dvířek
Klopné rozměry
Podávací jednotka
(hloubka)

C

Čidlo STB
Vypouštění

coul

Výstup

coul

2 IG

2 1/2 IG

Zpátečka

coul

2 IG

2 1/2 IG

Napojení vyrovnávací nádrže

coul

3/4 IG

Bezpečnostní ventil

coul

1 IG

Přípustný provozní tlak

bar

3

Max. provozní teplota

°C

95

Obsah vody

litr

3/4 IG

253

360

1190

1320

Hmotnost

kg

Potřebný tah

Pa

5

Komínový tah max. omezení

Pa

10

Průměr kouřovodu

RD

mm

200

250

Vzdálenost kouřovodu

A

mm

330

365

Spalinové čidlo

spalinové čidlo

Teplota spalin

°C

CO2

%

ponorné pouzdro
150

160
14

Hmotnostní tok spalin

kg/s

0,0916

0,1224

Tlak. ztráta při tepl. spádu dT 10°

mbar

184,6

227

Tlak. ztráta při tepl. spádu dT 20°

mbar

49,0

63

W

324

324

El. příkon
El. připojení

400V AC, 50 Hz, 13 A
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Obsah dodávky - přehled

4

Díly k namontování jsou zabaleny zvlášť a nacházejí se v kotli nebo na
paletách.
4

7

2
5

8

9

11

10
Pol.

8

3
3

Název

1

6
Funkce

1

Podávací jednotka

transportuje materiál do spalovací komory
 viz “Montáž podávací jednotky” na straně 13.

2

Denní násypka

transportuje palivo ze skladu k podávací jednotce
 viz “Montáž denní násypky” na straně 14.

3

Kryt dveří

spodní část dveří pláště
 viz “Montáž dveřního krytu - dveří pláště” na straně 12.

4

Motor odsávání spalin

odvádí spaliny z kotle do komína
 viz “Montáž motoru odsávání spalin” na straně 12.

5

Směšovací uzel (jako
doplněk)

udržuje konstantní teplotu zpátečky (volně balené v krabici)
 viz “Směšovací uzel” na straně 29.

6

Popelník

ke shromažďování popela z procesu spalování
 viz “Popelník” na straně 21.

7

Sada čidel

čidlo výstupu, zpátečka, bezpečnostní omezovač teploty (STB),
spalinové čidlo, lambda sonda atd. dle plánu čidel

8

Držák na krbové náčiní (sada dílů) nástěnný držák na krbové náčiní

9

Pohrabáč

k čištění kotle

10

Čisticí hák

k čištění spalovací komory

11

Hlavní síťový vypínač

přepínač ZAP / VYP síťového napájení kotle
 viz “Montáž hlavního síťového vypínače” na straně 32.
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Vykládka kotle

5

NEBEZPEČÍ
Správné umístění
Nebezpečí smrti, zranění nebo škody způsobené padajícím nákladem
• umístění kotle provádí výhradně osoby vyškolené k montáži
 firmou Hargassner
• používejte pouze atestované zvedací pomůcky
• pozor na dostatečnou nosnost a bezvadný stav
 hmotnosti viz “Přepravní hmotnost” na straně 4.
• nepřekračujte nejvyšší povolené zatížení (nosnost) paletového nebo
transportního vozíku viz typový štítek
• zvedací zařízení zajistěte, aby nesklouzlo
• kotel / součásti kotle nikdy nezavěšujte za čepy ložisek, vřetena, konce hřídelí
nebo pohyblivé součásti
• zajistěte, aby se pod zavěšeným břemenem nepohybovaly osoby
• nejprve kotel nadzvedněte pouze kousek nad zem
 zkontrolujte, jestli jsou místa upevnění správně zvolená a pevně sedí
 teprve poté transportujte na větší vzdálenosti!
• pozor na těžiště
 místo zavěšení není nad těžištěm
 zajistěte proti převržení
• kotel při transportu paletovým či vysokozdvižným vozíkem zvedejte pouze tak
vysoko, aby jej bylo možné bezpečně převážet
• kotel postavte na vodorovné ploché místo
 otevřete víko kotle
 zvedací zařízení (hák) zavěste do transportního oka (a)
 při zvedání dávejte pozor na převržení
 místo zavěšení není nad těžištěm
a
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Montáž

Umístění
nabízí se více možností, jak kotel dostat do kotelny



TIP
Bezpečný transport na místo instalace
při přepravě na místo nechejte přepravní paletu přimontovanou

 Hargassner doporučuje dopravu na místo za pomoci alespoň čtyř osob
přeprava kotle rolováním
 pro lepší rolování používejte minimálně trubky nebo kulatinu o průměru 1“

přeprava kotle pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku

 umístění kotle
 odšroubujte přepravní paletu od kotle


10

TIP
málo místa při umisťování
(např. úzké dveře, schodiště)
 demontujte plášť kotle
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6.1

Demontáž pláště

6.1.1

Demontujte ovládací jednotky (BCE)

III

 ovládací jednotku vysunujte směrem ZDOLA NAHORU, dokud jednotka
dole „nevycvakne“ z pláště

 ovládací jednotku vyklopte a vyjměte směrem dolů z pláště

a

 na zadní straně ovládací jednotky odpojte kabel BUS (a)
 kabel BUS vytáhněte z dveří pláště
 ovládací jednotku odložte stranou na bezpečné místo

Vyháknutí dveří pláště

6.1.2
b

 vytáhněte nejprve spodní a pak horní čep (b) směrem vzhůru
z pantů
 dveře zajistěte proti převržení
 dveře pláště sejměte a odložte na chráněné místo
 po umístění kotle se dveře pláště namontují v obráceném pořadí, než bylo
popsáno u demontáže
• zavěste dveře
• protáhněte kabel BUS
• namontujte ovládací jednotku



UPOZORNĚNÍ
Firma Hargassner doporučuje dveře pláště sejmout rovněž při
montáži dveřních krytů
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Montáž dveřního krytu - dveří pláště

7

 dveřní kryty (3.1 a 3.2) přiložte ke hraně dveří pláště
LEVÝ kotel: úzký dveřní kryt (3.1) vlevo, široký dveřní kryt (3.2) vpravo
PRAVÝ kotel: široký dveřní kryt (3.2) vlevo, úzký dveřní kryt (3.1) vpravo

3.1

3.2
 každý kryt přišroubujte dvěma šestihrannými šrouby M6 x 16 (3.3)

3.3

8

Montáž motoru odsávání spalin

8.1

Standardní odsávání spalin
 motor odsávání spalin (4) upevněte ke skříni odsávání spalin (4.1)
 k ochraně při transportu je předmontované kolo ventilátoru a motor
přibalen
 motor přišroubujte pomocí 6x měděných matek M8 (d) ke skříni
 nepoškoďte těsnění motoru odsávání spalin

4.1

4
d

9

12

Montáž stavěcích nožek

Jakmile kotel stojí na určeném místě, je ho potřeba vyrovnat do vodorovné
polohy pomocí čtyř stavěcích nožek
 shora zašroubujte do tělesa kotle šestihranný šroub M12x30
 stavěcí nohy umístěte pod šrouby
 kotel spusťte na nohy
 kotel vyrovnejte pomocí šroubů
 kotel s přišroubovanými nohami už neposouvejte
 jinak se mohou stavěcí nohy ohnout
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Montáž podávací jednotky
1

1.4
1.3
1.5
1.2

cca 730 [mm]

10

III

1.1

 podsuňte stavěcí nohu (1.1) a zafixujte ji
 nastavte výšku
 vzdálenost od podlahy (při rovném povrchu): 730 [mm]
 šrouby s půlkulatou hlavou M8 x 20, podložky M8 a přírubové matky M8
(1.2)
 8x šrouby s dříkem M10 x 25 (celková délka 37 [mm]) (1.3) s krátkým
závitem (délka závitu 10 [mm]) zašroubujte do příruby na kotli
 vložte těsnění (1.4)
 podávací jednotku (1) připevněte k přírubě na kotli
 8 x bezpečnostní matka M10 (1.5)
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10.1

Montáž
Montáž denní násypky pelet

2
2.1

 denní násypku pelet (2) umístěte na podávací jednotku a upevněte
 8 x šrouby M6 x 10 (2.1)

14
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Pokyny k montáži peletových hadic
POZOR
Hadice je nutné pokládat správně!
Hrozí přerušení transportu pelet ke kotli
• hadice nepřehýbejte
 viz “11.3 Minimální poloměr ohybu” na straně 18
• teplotní odolnost hadic:
minimálně -5 °C maximálně 60 °C
 hadice nesmějí přiléhat k neizolovaným topným trubkám!
 minimální vzdálenost od neizolovaných kouřovodů: 20 cm
• nechráněné hadice nepokládejte do volného prostoru
 hadice nejsou odolné proti UV záření
• dodržujte směr podle šipek (peletová/vzduchová hadice)
 viz “11.2 Směr sání pelet / zpětného vzduchu” na straně 16
• naplánujte správné vedení hadic při překonávání výškových rozdílů
 viz “11.4 Překonání výškového rozdílu při pokládce peletových
hadic” na straně 19
• hadici sání pelet nesestavujte z menších kusů
 viz “11.7.1 Prodlužování” na straně 20

11.1

Uzemnění peletových hadic
VÝSTRAHA
Uzemnění peletových hadic!
Nebezpečí vzniku požáru při elektrostatickém vybití.
• peletové hadice uzemněte na obou koncích zapracovaným
měděným drátem
• používejte hrdla z kovu
 při prodlužování hadice zpětného vzduchu
 odstraňte případný lak (holý povrch)

měděný drát

Při transportu pelet hadicemi vzniká elektrostatický náboj.
 hadice s každým upevněním na hrdla uzemněte (na obou koncích)
 hadice sání pelet a hadice zpětného vzduchu
 z hadice vytáhněte měděný drát a zbavte jej izolace
 cca 5 cm
 hadici nasuňte přes hrdlo
 měděný drát sevřete mezi hrdlo a hadici

hadice

hrdlo
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11.2

Montáž
Pelety - směr sání - zpětný vzduch
POZOR
Dejte pozor na správné napojení (směr sání) peletových hadic!
hrozí nedostatečný přísun pelet
• peletové hadice připojte ve směru šipek na hadicová hrdla

TIP



OZNAČENÍ HADIC

• hadici sání pelet a hadici zpětného vzduchu nesmazatelně na koncích označte
proti možné záměně
 to zabraňuje záměně při montáži nebo během servisních prací

11.2.1 Přepínací jednotka
nahoře

hadice zpětného vzduchu

hadice sání pelet
dole

11.2.2 Bodové nasávání RAPS:
hadice zpětného
vzduchu

nahoře

hadice sání pelet
dole

11.2.3 Šnek vynašeče paliva RAS
Peletovou hadici napojte vlevo nebo vpravo na hrdlo
 v závislosti na prostorových možnostech pro pokládku hadic (poloměr ohybu)

16
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11.2.4 Textilní zásobník
hadice zpětného vzduchu

hadice sání pelet

11.2.5 Týdenní násypka pelet

hadice sání
pelet

hadice
zpětného
vzduchu

11.2.6 Zásobník pelet na kotli
hadice zpětného vzduchu
dole

hadice sání
pelet

HSV, CL
ECO-PK a
WTH-pelety

HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at
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11.3

Minimální poloměr
VÝSTRAHA
Dodržujte minimální poloměr při pokládce hadic!
Hrozí nebezpečí ucpání peletami při nasávání.
• Dodržujte minimální poloměr ohybu 30 cm po celé
délce hadice.
• Poloměr zkontrolujte pomocí přiložené šablony.
• Hadice zajistěte trubkovými svorkami proti posunutí.
Poloměr ohybu peletových hadic:
Čím je poloměr větší, tím lépe se pelety transportují
 minimálně 30 cm
 Při malém poloměru:
• při sání pelety ucpávají peletovou hadici
• hadice sání pelet se odírá

11.3.1 Pokládka peletové hadice

90cm

 Ověřte poloměr ohybu přiloženou šablonou.

18

45cm
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Překonání výškového rozdílu při pokládce peletových hadic
hadice zpětného vzduchu

Hargassner
kotel na pelety

hadice sání pelet

Peletový vynašeč,
textilní zásobník,
RAS, RAPS ...
RA

Sací turbína je navržena k sání pelet na vzdálenost 20 [m] a výškový rozdíl 5
[m]. Je-li vzdálenost nebo výškový rozdíl větší, konzultujte řešení
bezpodmínečně s firmou Hargassner GmbH.
Používáte-li bodové nasávání (RAPS, GWT), padají pelety v sacím potrubí zpět
dolů, jakmile sací turbína vypne. Tyto pelety, které padají zpět, mohou peletovou
hadici ucpat.
Aby se tomu zabránilo, měly by se při vyrovnání výškového rozdílu použít
vodorovné díly.

11.4.1 Pozor na tvorbu smyček na hadicích sání pelet!
 Při pokládce zabraňte tvorbě smyček na hadicovém potrubí
 pelety padající zpět by mohly peletovou hadici ucpat

11.5

Nárazová deska, plnicí příruby

 Montáž nárazová deska
 k ochraně pelet při nafoukání do skladu paliva
 montujte naproti plnicím přírubám
 montáž: viz přiložené návody

11.6

Přepínací jednotka, vynašeče

K optimálnímu nasávání pelet ze skladu
 montáž: viz přiložené návody

HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at
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11.7

Příslušenství: peletová hadice

11.7.1 Prodloužení

POZOR
Hadici sání pelet neprodlužujte!
Hrozí nedostatečný přísun pelet.
• hadice sání pelet se nesmí prodlužovat / kouskovat
• hadici zpětného vzduchu podle potřeby správně prodlužte
• hadici zpětného vzduchu můžete vně peletového skladu
na přístupných místech napojovat
• prodlužovací roura z kovu
• hadici zpětného vzduchu uzemněte na prodlužovací hadici.
 viz “11.1 Zemnění peletových hadic” na straně 15

A

K prodloužení hadice zpětného vzduchu oba konce hadice nasaďte na
kovovou rouru (A), uzemněte a upevněte hadicovými svorkami.

11.7.2 Upevňovací prvky na zeď
 k jednoduché montáži peletové hadice na stěnu lze použít jednak
jednotlivá upevňovací poutka (C), jednak nosná koryta (B)

B

C

11.7.3 Koleno sací hadice 90°
D

11.7.4

Protipožární manžeta

E

20

 u velmi úzkých ohybů nebo vnějších oblouků použijte koleno sací hadice 90° (D)
se šroubovacími svorkami

 u každého prostupu zdí namontujte na peletovou hadici
protipožární manžetu

HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at
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Popelník

12.1

Montáž příruby popelníku

III

1. otevřete dveře pláště

2. přírubu umístěte na správné místo na kotli

3. přírubu připevněte pomocí 4 ks. ISK M6 x 16 (v balení šroubů k ECO-HK)

HARGASSNER Heiztechnik mit Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at
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12.2

Montáž popelníku (73 litrů)

12.2.1 Kryt popelového kanálu

 Popelník se dodává stejný pro levý i pravý kotel. Dle provedení (vlevo
nebo vpravo) se montuje kryt popelového kanálu.

KOTEL
VLEVO

KOTEL
VPRAVO

KOTEL VLEVO

 níže uvedené kroky popisují montáž krytů pro „LEVÝ kotel“
(pro „PRAVÝ kotel“ je montáž zrcadlově převrácená)
 každý kryt (klapky a kompletní kryt) se montuje pomocí šesti šroubů
M5x10 a vázací matky M5
 šrouby zvenku, matky zevnitř
 malá klapka dole, velká klapka nahoře

zavřené

klapky

Popelník - VNITŘNÍ

klapky
NAHOŘE: velká klapka
DOLE: malá klapka

22

uzavřený kryt
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12.2.2 Umístěte transportní držadlo
 poloha držadla se dá změnit po vytažení zajišťovací tyče nahoru
transportní poloha

poloha při provozu
zajišťovací tyč

poloha při vyprázdnění

HARGASSNER Heiztechnik mit Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at
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Montáž

12.2.3 Nastavení koleček popelníku
 popelník připevněte ke kotli a zajistěte
 obě strany musejí zaklapnout

 odstranění víka popelníku
 otevřete tři spony
 popelník vyrovnejte vodováhou
 uvolněte dvě matky M6 (SW10)

 kolo přitiskněte pevně ke dnu a utáhněte matku

 na opačné straně postup opakujte

24
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Provedení skladu paliva:
NEBEZPEČÍ
Exploze prachu ve skladu
Hrozí popálení výbušným vznícením hořlavého prachu
(prach z pelet).
• Dbejte na uzemnění transportních hadic.
• Ve skladu se nesmějí nacházet žádné motory.
 S výjimkou zemědělských budov.
• Ve skladu se nesmějí nacházet žádné jiné zápalné zdroje (světlo).
• Ve skladu se nesmějí nacházet žádná elektrická zařízení
(spínače).
• V prašném prostředí neprovádějte svářečské práce.

Vstup do skladu pelet!
Hrozí nebezpečí zadušením bez zápachovým oxidem uhelnatým
• Před vstupem do skladu řádně vyvětrejte!
• Během pobytu nechejte okna/dveře otevřené!
• Jako dozor umístěte vně skladu druhou osobu!
Sklad pelet proveďte podle místních předpisů (např.:
ÖNORM M 7137 nebo VDI 3464).
• ve skladu se nesmí nacházet žádná elektrická zařízení; veškeré
elektroinstalace pod omítkou
• provedení plnicích hrdel z kovu, ochrana proti protočení a uzemnění přes
vyrovnávač potenciálu
• průchody zdí opatřete protihlukovou izolací
• ochrana proti vlhkosti a mokru, prachová těsnost
• položte nárazovou desku a správně proveďte šikmou podlahu
• větrání skladu podle zákonných předpisů

13.1

Větrání skladu pelet

 sklady paliva a skladové násypky musejí být odvětrávány, aby se zamezilo
nebezpečné koncentraci CO
Obecné funkce větrání:
• zajištění výměny vzduchu mezi skladem paliva a okolím
• odvětrávací potrubí co nejkratší a co možná nejméně změn směru
 co možná nejmenší tlaková ztráta
• větrání má vést pokud možno do volného prostoru
 zamezte vniku dešťové vody přes větrací otvory
• průměr větracího potrubí podle místně platných předpisů
 různé průměry podle velikosti skladu a provedení

HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at
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Vybavení místa instalace

14.1

Dodržování předpisů dle země použití
POZOR
Dodržujte bezpečnostní předpisy dle země použití
Předpisy a bezpečnostní nařízení pro provoz spalovacích zařízení (kotlů) a
skladování paliva jsou v každé zemi jiné.
• Před instalací postupujte podle úředních nařízení příslušné země:
 protipožární ochrana
 provoz spalovacích zařízení
 skladování paliva
 provedení kotelny a skladu paliva
 pokyny kominíka

14.2

Kvalifikace montážního personálu
VÝSTRAHA
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný, autorizovaný a
zkušený odborný personál!
Hrozí smrt, zranění nebo poškození v důsledku neodborné instalace.
• Práce na elektrickém a hydraulickém zařízení, komponentech odvodu
spalin, stavební úpravy k protipožární ochraně nechejte provést pouze
autorizovaný personál.
• Provozovatel zařízení je povinen nechat systém odvodu spalin a
protipožární ochranu přezkoušet autorizovanými osobami s koncesí.
Vedle Návodu k obsluze a závazných předpisů pro prevenci proti úrazům, které
platí v zemi a místě instalace, je nutné dodržovat i obecně platná technická
pravidla pro bezpečnost práce a odbornou instalaci.

14.3

26

Hasicí
přístroj

Mimo kotelnu a na dobře přístupném místě vedle dveří do kotelny
instalujte přezkoušený (každé dva roky) hasicí přístroj.
velikost kotelny

množství hasicího prášku

kontrolní označení

< 20 [m²]

6 [kg]

EN3

20 - 50 [m²]

12 [kg]

EN3
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Provedení kotelny

Prostory kotelny proveďte podle místních předpisů
 podlahy a stropy v požárně odolném, rovném a pevném provedení
 chráněné proti povětrnostním vlivům a mrazu
 bez překážejících elektroinstalací a potrubí

14.4.1 Předpisy pro Rakousko








vyhláška dané spolkové země pro kotelnu
Ö-Norm M7510 (revize kotlů k ústřednímu vytápění na pevná paliva)
TRVB H 118 (skladování paliva)
TRVB F 124 (první a rozšířená podpora hašení)
TRVB H 105 (kotle na tuhá paliva)
TRVB C 141 (skladování pevných hořlavých paliv ve volném prostoru)
Ö-Norm H5170 (Kotle k ústřednímu vytápění - požadavky na stavební a
bezpečnostní techniku, jakož i na protipožární ochranu a
ochranu životního prostředí)
 zdi a stropy REI30 (F30)
 dveře EI30-C2 (F30)
 šířka: ≥ 0,8 [m]; výška: ≥ 2 [m]
 sklad chraňte před vnikem vody

14.4.2 Předpisy pro Německo

 FeuVO (vyhlášky spolkových zemí o spalování)

14.4.3 Předpisy pro Švýcarsko

 VKF (Spolek kantonálních pojišťoven proti požáru)
 důležité body z „Směrnice protipožární ochrany“, znění z 26.03.2003
 dveře a místnosti s protipožární odolností EI (nbb)
 zdi za kotlem jsou z nehořlavého materiálu a musejí mít tloušťku
nejméně 0,12 [m].
 snadno vznětlivé látky jako dřevní vlna, sláma, papír a podobné se
nesmí skladovat v kotelně.

14.4.4 Požární odolnost průchodu zdí

Průchod zdí opatřete protipožárními prvky (F90)
 krytí ocelovými plechy (síla alespoň 1,5 [mm])
 krytí nehořlavými deskami (síla alespoň 8 [mm])
 k upevnění krytů používejte ocelové hmoždinky
 mezi vynašečem a zdí nechejte mezeru
 zabraňuje přenosu zvuku
 výplň: minerální vlna (F90)

14.5

Větrání kotelny

Pro spalovací proces musí mít kotelna otvory pro přívod a odvod vzduchu.

UPOZORNĚNÍ



Velikost otvorů pro přívod / odvod vzduchu je dána místními předpisy.
Minimální dimenze podle Hargassnera:
Na každý [kW] jmenovitého výkonu kotle počítejte přívod vzduchu o průměru alespoň 5
[cm²], celkový minimální průřez o velikosti 200 [cm²].
Pozor, aby nedocházelo k žádnému omezení v důsledku proudění vzduchu ani následkem
povětrnostních vlivů. Při použití krycích mřížek je potřeba zachovat minimální průřez.

HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at
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14.6

Napojení kouřovodu do komína
Jedn.

ECO-PK 150

ECO-PK 200

Výkon

kW

149

199

Teplota spalin

°C

150

160

CO2

%

14

14

Hmotnostní tok spalin

kg/sec

0,0916

0,1224

Potřebný tah ventilátor

Pa

5

5

Omezovač komínového tahu max.

Pa

10

10

Průměr kouřovodu

mm

200

250

Tlak. ztráta při teplot. spádu dT 10°

mbar

184,6

227,0

Tlak. ztráta při teplot. spádu dT 20°

mbar

49,0

63,0

zařízení odvodu spalin proveďte podle místních předpisů, resp. ÖNorm EN 13384-1
 kouřovod do komína je nutné provést stoupavě a co možná nejkratší
 zabudujte příslušné čisticí otvory
 izolace kouřovodu:
 ochrana před popálením od horkého povrchu kouřovodu
 ochrana hořlavých součástí a látek (např. elektrického vedení)
 k redukci tvorby kondenzátu
 izolace (minerální vlna s alu fólií) 30 mm, optimálně > 50 mm
 dorazy zalepte
 hořlavé materiály se nesmějí nacházet do 20 [cm], je-li kouřovod izolovaný

14.7

Omezovač komínového tahu

max. 500 mm

 omezovač tahu s měřičem spalin nastavte na 10 [Pa]

2

1

Omezovač komínového tahu lze v principu umístit na dvě místa.
 Poloha 1 (vzdálenost k zaústění kouřovodu do komína max. 500 [mm])
• není tak citlivé na přetlak
• velký podtlak lze zmírnit pouze částečně
• montáž je většinou náročnější
 Poloha 2 (vzdálenost k čidlu spalin min. 200 [mm])
• podtlak lze dobře snížit
• jednoduchá montáž
• citlivé na přetlak

TIP


28

Omezovač komínového tahu s explozivní klapkou
Hargassner doporučuje instalovat omezovač komínového tahu s
integrovanou protiexplozní klapkou.
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Hydraulické instalace
 hydrauliku proveďte podle přiloženého hydraulického schématu (schéma
topení)
 kritéria provedení dle EN 12828
 řiďte se označením pro připojení na kotli
 akumulační zásobník s dostatečným objemem
 akumulační zásobník s integrovaným tepelným výměníkem na užitkovou vodu
 bezpodmínečně nutný směšovač užitkové vody (s integrovaným
výměníkem)
 připojení veškerých bezpečnostních zařízení:
bezpečnostní ventil (včetně odtokového trychtýře), vyrovnávací nádrž, apod.
 zkontrolujte směr otvoru směšovače
 dle hydraulického schématu zabudujte regulační ventily
 čidla namontujte podle hydraulického schématu
 viz příloha „Montáž čidel“
 topnou vodu upravte podle ÖNORM H 5195-1, VDI 2035, SIA 384/1
vždy při plnění, resp. doplňování.
 topná voda musí být zbavena agresivních látek a mechanických nečistot
 voda z vodáren obvykle splňuje tyto požadavky - Výňatek z ÖNORM H
5195-1:

TIP


15.1

Doplnění topné vody
Plnicí hadici před připojením odvzdušněte, aby se do otopného
systému nedostal vzduch.
 po naplnění hadici opět odpojte

Směšovací uzel
VÝSTRAHA
Koroze následkem kondenzátu v kotli!
Hrozí poškození zařízení agresivním kondenzátem.
• směšovací uzel nechejte instalovat odborníka
bezpodmínečně podle hydraulického schématu
Při poklesu pod rosný bod v kotli dochází k tvorbě kondenzované vody. Tato
voda se spojuje se zbytky po spalování na agresivní kondenzát a vede ke korozi
v kotli.
 Jakmile klesne teplota zpětného okruhu otopné vody ke kotli
pod minimální teplotu zpátečky pro kotel, dojde k přimísení otopné vody z výstupu od
kotle.
 regulace na konstantní teplotu zpátečky
 prakticky pořád dochází ke přidávání teplé vody



TIP

Používejte směšovací uzel firmy Hargassner
 Směšovací uzel firmy Hargassner je optimalizovaný pro provoz
kotle.

HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5 office@hargassner.at
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15.1.1 Směšovací uzel firmy Hargassner
Kotel „VLEVO“ od
podavače

topení
- zp.

kotel
- výst.

zpát. kotle

Obrázky vedle znázorňují směšovací uzel
Kotel VPRAVO od
„LEVÉHO“, resp. „PRAVÉHO“ kotle.
podavače
Dbejte prosím pozornosti:
topení
kotel
 směšovací uzel namontujte ze strany kotle
- zp.
- výst.
 viz přiložený Návod k montáži
 pozor na směr otáčení směšovače
směšovač je „ZAVŘ“, pokud je okruh kotle uzavřený, resp.
směšovač je „OTEVŘ“, je-li zpátečka (zp.) otevřená
Za provozu stoupá teplota zpátečky, jakmile se
směšovač zavírá, a teplota zpátečky klesá, když se
směšovač otevírá
 vsaďte odvzdušňovací zařízení
zpát. kotle
 odvzdušněte čerpadlo

15.1.2 Směšovací uzel - mimo obsah dodávky
Není součástí dodávky
výstup od kotle

A
uzavřít

zpátečka
ke kotli
(zp.kotle)

15.2

Obrázek vedle ukazuje napojení směšovacího uzle na příkladu „LEVÉHO“ kotle.
 pro „PRAVÝ“ kotel je obrázek zrcadlově převrácený.
Dbejte prosím pozornosti:
 sejměte postranní plášť kotle
 nepoužívané připojení (A) uzavřete
 pozor na směr otáčení směšovače
 vsaďte odvzdušňovací zařízení
 odvzdušněte čerpadla

Směšovač užitkové vody
teplá voda ze
zásobníku
užitková voda

T

Příprava teplé vody v akumulačním zásobníku s integrovaným
výměníkem na užitkovou vodu nebo integrovaným bojlerem nebo
externím bojlerem
 k ochraně proti opaření je nutné instalovat omezovač teploty

omezovač
teploty

studená
voda

15.3

Bezpečnostní ventil
 přetlakový ventil 3 [bar] (bezpečnostní ventil) připojte na zadní stranu
kotle (B)
 ověřte těsnost

UPOZORNĚNÍ
Přetlakový ventil připojte do odpadu

B

30



Aby bylo možné zajistit bezpečný odtok při otevření přetlakového
ventilu, je na něj potřeba napojit hadici nebo potrubí, vedoucí do
odpadu.
Odtok přepadovým trychtýřem musí být snadno viditelný, aby bylo
možné pozorovat netěsnost (kapání) ventilu.
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Elektrické instalace
K elektrické instalaci je přiložený podrobný plán el. zapojení
• schéma elektrického zapojení
• elektro schéma pro čidla, motory, čerpadla, směšovače, iniciátory
• pokyn k připojení hlavního vypínače před dveře do kotelny
• pokyn k prodlužování kabelů
Práce na elektrickém zařízení kotle smí
• připojení k elektrické síti se smí provést pouze podle přiloženého plánu el.
zapojení a musí jej provést odborný elektrikář dle vyhlášky VDE nebo ÖVE
• hlavní vypínač musí být mimo kotelnu (podle stavebních předpisů
• max. předjištění 13 A (charakteristika C)
• připojte vyrovnání potenciálu
• používejte kabely s jemnými dráty („flexibilní“) (např. H05VV-F)
• hadice sání (je-li používáno) musejí být uzemněny (viz nálepka)

VÝSTRAHA
Při elektroinstalacích dbejte na umístění odtahového ventilátoru
kouřových plynů / kouřovodu!
nebezpečí požáru
• izolace kabelů a kabelové kanály jsou hořlavé
• dodržujte vzdálenost elektrického vedení od neizolovaného kouřovodu: min. 40
[cm]
Při pokládce elektrických kabelů mimo kotel (hlavní vypínač, čidla, čerpadla /
ovládání směšovače) dodržujte minimální vzdálenost k horkému kouřovodu a k
sání
 přívod k řídicí jednotce
 jištění přívodu s předjištěním podle el. schématu
 dodržujte pokyny v plánu zapojení
 hlavní vypínač topení (NOUZOVÝ STOP) přede dveřmi do kotelny
 všepólové odpojení elektrického přívodu k řídicí jednotce
 připojení veškerých nutných bezpečnostních zařízení
 všechna čidla pro bezpečný provoz zařízení (dle plánu zapojení)
 napojení topných okruhů (čerpadla, směšovače, čidla)
 montáž čidla venkovní teploty
 mimo přímé sluneční záření
 svorku uzemnění kotle připojte k ochrannému vodiči ve spínací skříni

16.1

Poruchová
kontrolka
K indikaci poruchy instalujte poruchovou kontrolku
 schémata připojení desek ve spínací skříni
• Akustické (siréna) nebo optické (otočné světlo) výstražné zařízení
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III
16.2

Montáž hlavního síťového vypínače
 otočnou západku (11.1) otevřete plastovým klíčem
(na úchytce dveří spalovací komory)

11.1
11

 plášť skříně řídicí jednotky nahoře vyklopte a sejměte

 uvolněte 2x šrouby do plechu (a) z podkladu desky
a

a

 hlavní síťový vypínač (11) vyjměte a umístěte do správné polohy
 poloha „ZAP“ musí ukazovat směrem nahoru

11

a

a

 hlavní síťový vypínač přišroubujte k oběma bodům upevnění
na základové podložce desky
 2x šroub do plechu (a)
 plášť skříně řídicí jednotky opět namontujte
 zabezpečte otočnou západkou
 hlavní síťový vypínač (11) otočte do polohy <0>
 uzamkněte visacím zámkem (není součástí dodávky)
(pro servisní a údržbové práce)
 během montáže nechejte uzamčené, jako prevence
nepředvídatelných pohybů stroje
 klíč uschovejte na bezpečném místě

16.3

Montáž kabelů
61

24

47

80

82 46

8

8
60
62
81

43

66

12
48

48

1

11

3

EL

5 52 51 50

4

2x 20

 kabely připojte podle plánu el. zapojení ve spínací skříni
 řiďte se podle čísel na konektorech
 čidla namontujte podle přiloženého schématu el. zapojení (plán čidel)
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17

Montáž čidel

17.1

Venkovní čidlo

III

Umístění:
 strana odvrácená od slunce (sever, severovýchod)
 nejchladnější strana budovy
 výška montáže min. 2 [m]
 vezměte v úvahu zdroje tepla (zkreslení naměřené hodnoty)
 komíny, teplý vzduch ze vzduchových šachet, okna a dveře
 kabel vychází na spodní straně čidla
 zabraňte vniknutí vlhka
 elektrické instalace s dvoupólovým kabelem
 minimální průřez viz schéma zapojení

17.2

Čidla výstupu, zásobníku, cizího zdroje

(dle schématu vytápění)
 provedení teplotních čidel (s výjimkou spalinového čidla) jako PT
1000 ponorné čidlo s připojeným kabelem
 kabel čidla nepoškoďte / nezlomte
 prodloužení kabelu v případě nutnosti:
 minimální průřez viz schéma zapojení

17.2.1 Čidlo výstupu pro topné okruhy

c

a
b

17.2.2 Spalinové čidlo

e

 pozice
• ca. 50 [cm] za oběhovým čerpadlem
• kovově lesklý povrch trubky
 upevněte pomocí přiloženého montážního materiálu
• mosazná příložná schránka (a) upínací pruh (b) nebo
• svorka (d)
 před montáží naneste na místo kontaktu tepelně vodivou
pastu (c) k lepšímu přenosu tepla

d

 v provedení termického prvku (Typ K) s připojeným kabelem k čidlům
 kabel čidla nepoškoďte / nezlomte
 prodloužení kabelu v případě nutnosti:
 minimální průřez viz schéma
zapojení
 Montáž spalinového čidla:
 špičku čidla zasuňte do příslušného otvoru (e) na odtahovém ventilátoru
spalin a zajistěte pérkem
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17.2.3 Čidla kotle, bojleru, zásobníku a cizího zdroje

 montáž pomocí příslušného ponorného pouzdra
 umístěte čidlo zásobníku a bojleru

POZOR
Správná poloha čidel
• Za účelem řízení ohřevu bojleru a zásobníku musejí být čidla umístěna do
správné polohy.
Hodnoty odporu čidel

externí bojler

Čidla kotle, bojleru,
zásobníku, výstupu,
zpátečky, venkovní a
cizího zdroje

v °C

v

-20

922

-10

960

0

1000

10

1039

15

1058

20

1077

25

1097

30

1116

35

1136

40

1155

45

1174

50

1193

55

1213

60

1232

65

1252

70

1270

75

1290

80

1309

85

1328

90

1347

95

1366

100

1385

zásobník a externí bojler

Čidlo teploty
v místnosti (dálk.
ovládání FR25)
poloha spínače
AUTOMATIKA (hodiny)
a střední poloha
dálkového přepínače
(nezávisle na
pokojové teplotě)
3340 - 3650 []
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Dálkové ovládání FR25 / FR35 / FR40
Odbornou montáž a ovládání dálkového ovládání viz Návod k montáži
a k obsluze k příslušnému dálkovému ovládání
 Pozor: V instalatérském rozhraní musí být u přiřazeného topného okruhu
nastaveny parametry pro příslušné dálkové ovládání.
 Dálkové ovládání se montuje ve výši vypínačů světel.
Místo montáže:
 bez přímého slunečního záření, průvanu, ani v blízkosti topidel, komína apod.
 zachycení skutečné teploty v místnosti
 v místnosti, která je nejčastěji užívaná (např. obývací pokoj, jídelna)
 v této místnosti se nesmí topit jinými kamny (např. kachlová kamna, krb)
 termostat na radiátorech nastavte na vyšší hodnotu, než je pokojová
teplota zadaná v řízení
 ovlivňuje čidlo pokojové teploty
 podle něj se upravuje teplota výstupu do topného okruhu, a tedy
ostatní místnosti budou buď moc teplé, nebo moc studené

18.1

Dálkové ovládání FR25 (analogové)
 FR25 lze použít pro topné okruhy, které jsou připojeny k HKM nebo HKR
(ne pro topné okruhy desky topných okruhů A)
dálkové ovládání s pokojovým čidlem
 zapojte svorku 1 a 2 (u FR25)
dálkové ovládání bez pokojového čidla
 zapojte svorku 1 a 3 (u FR25)
poruchová kontrolka:
Dálkové ovládání FR25 má červenou kontrolku LED, která se dá propojit
s kotlem. Kontrolka se rozsvítí, je-li na displeji kotle zobrazena výstraha
nebo porucha.
 připojte svorku 4 (+) a 5 (-) (u FR25)

18.2

Dálkové ovládání FR35 (digitální)

 FR35 lze použít pro všechny topné okruhy (HKM, HKR a TOA)
 kabel BUS 2x2x0,5 [mm²], stíněný a párový (např.: LiYCY)
 u délek kabelů přes 100 [m] průřez 0,75 [mm²]

18.3

Dálkové ovládání FR40 (digitální)

 FR40 lze použít pro všechny topné okruhy (HKM, HKR a TOA)
 kabel BUS 2x2x0,5 [mm²], stíněný a párový (např.: LiYCY)
 u délek kabelů přes 100 [m] průřez 0,75 [mm²]
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Modul TO, deska nebo regulátor topného okruhu

19.1

Modul TO 0, 1, 2
Je možné připojit tři moduly topných okruhů. Připojení se provádí pomocí
kabelu BUS k desce kotle (na konektoru pro CAN-BUS).
 Nastavte volič adresy na modulu topných okruhů (z výroby „0“)
• 0 pro HKM 0 = topný okruh 1+2 a okruh bojleru 1
• 1 pro HKM 1 = topný okruh 3+4 a okruh bojleru 2
• 2 pro HKM 2 = topný okruh 5+6 a okruh bojleru 3

19.2

Deska topného okruhu A / F

Deska topného okruhu slouží k rozšíření okruhů bojleru a topných okruhů na
kotli. Připojení se provádí pomocí kabelu BUS k desce kotle.
 Volič adresy desky topného okruhu je z výroby nastaven na
• A pro TOA = topný okruh A a okruh bojleru A
• F pro TOF = regulované dálkové vedení

19.3

Regulátor topného okruhu HKR

K rozšíření okruhů bojleru a topných okruhů, zásobníků a kotlů cizího zdroje
tepla lze připojit až osm regulátorů topného okruhu.
Připojení se provádí pomocí kabelu BUS k desce kotle (na
konektoru pro CAN-BUS).
 Nastavte volič adresy na modulu topných okruhů (z výroby „1“)
• 1 pro HKR
• 2 pro HKR 2 atd.

20

Povolení a ohlašovací povinnost
POZOR
Pro vytápěcí zařízení si vyžádejte úřední povolení
Zřízení nebo přestavbu vytápěcího zařízení si nechejte schválit
příslušným dozorčím úřadem.
• zřízení nebo přestavbu ohlaste kontrolnímu místu
 Rakousko: příslušný stavební úřad
 Německo: kominík nebo stavební úřad
 ostatní země: dodržujte nařízení příslušné země
určení.

21

Uvedení do provozu (spuštění zařízení)
NEBEZPEČÍ
Uvedení do provozu nepovolanými osobami!
Uvedení do provozu musí provádět výhradně personál,
autorizovaný firmou Hargassner
• zabraňte nepovolanému spuštění
• na kotli neprovádějte žádné práce
• kotel můžete samostatně provozovat až po podepsaném
protokolu o uvedení do provozu.
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Nálepky na sklad

SKLAD PALIVA

III

BEZPEČNOST VELKOPROSTOROVÉHO SKLADU PELET
NEBEZPEČÍ
Nepovolaným je vstup do skladu paliva zakázán.
Zabraňte vstupu dětí!
Před vstupem:
Kotel vypněte hlavním síťovým vypínačem na ovládání!

Ve velkých skladech pelet vzniká bez zápachový kysličník uhelnatý
v nebezpečné koncentraci.
Peletový sklad před vstupem řádně vyvětrejte a proveďte měření
plynu!
Během pobytu nechejte dveře otevřené!
Jako dozor postavte vně skladu druhou osobu!

Nezasahujte do transportního šneku a pohyblivých částí!

V prostoru skladu paliva nepoužívejte otevřený oheň ani nekuřte!

VÝSTRAHA
Před foukáním pelet do skladu kotel zařízení bezpodmínečně
vypněte!
Nebezpečí nasátí spalin z kotle - nebezpečí požáru!

Palivo chraňte před vlhkem!

Obsah nálepek uživateli podrobně vysvětlete.
Štítek nalepte u vstupu do skladu paliva dveře skladu apod., tak aby byl dobře
viditelný a před naplněním skladu jej znovu přečtěte.
Štítky se připevňují nalepením na rovný, dobře přilnavý povrch.
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Příloha

Kapitola XI: Příloha


1

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na to, že neručíme za škody a provozní
závady, které vzniknou v důsledku nedodržování Návodu k
obsluze.

Ochrana autorských práv

Informace obsažené v tomto Návodu k obsluze jsou důvěrné. Návod je určen výhradně k použití povolanými osobami. Jeho
poskytnutí třetím osobám je zakázáno a je důvodem pro uplatnění nároku na náhradu škody. Všechna práva i z překladů
vyhrazena. Žádná část tohoto Návodu k obsluze nesmí být v žádné podobě reprodukována ani za použití elektronických systémů
zpracovávána, rozmnožována či šířena bez svolení společnosti Hargassner GmbH.

1.1

Opatření před spuštěním provozovatelem zařízení

1.2

Záruka

Dodržujte úřední nařízení a pro provoz zařízení a předpisy k bezpečnosti práce.
Na hydraulickém zařízení smí pracovat pouze osoby se speciálními znalostmi a zkušenostmi v topenářství / pokládce potrubí!

AUTOMATICKÉ DŘEVOZPLYNUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ je konstruováno a testováno podle nejnovějších technických poznatků a uznávaných
bezpečnostních pravidel a proto je provozně bezpečné. Při neodborném používání může nicméně vzniknout nebezpečí ohrožení života a
zdraví daného uživatele nebo třetích osob, případně škoda na zařízení a jiném majetku.
AUTOMATICKÉ DŘEVOZPLYNUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ se smí provozovat pouze v bezvadném stavu, jakož i ve shodě s účelem použití,
bezpečnostními ustanoveními a s vědomím hrozícího nebezpečí!
Zejména poruchy, které by mohly ovlivnit bezpečnost, je třeba neprodleně odstranit (nechat odstranit)!
Odpovědnost za funkci AUTOMATICKÉHO DŘEVOZPLYNUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ přechází v každém případě na majitele nebo
provozovatele, jestliže budou přístroj neodborně udržován nebo spuštěn osobami, které nebyly autorizovány firmou Hargassner GmbH
nebo dojde-li k takovému zacházení, které není v souladu s určeným použitím.
S ohledem na neustálý vývoj a zlepšování našich výrobků si vyhrazujeme právo kdykoli provádět technické změny. Tyto změny, omyly ani
tiskové chyby nezakládají nárok na náhradu škody.
Je nutné používat výhradně originální díly a příslušenství firmy Hargassner.
Kromě pokynů obsažených v tomto Návodu k obsluze je nutné dodržovat všeobecně platné bezpečnostní předpisy a předpisy protiúrazové
prevence. AUTOMATICKÉ DŘEVOZPLYNUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ odpojte alespoň 15 minut před zahájením prací na zařízení (údržba, sejmutí
krytů apod.) ze sítě. Za škody, které vzniknou nedodržováním pokynů v tomto Návodu k obsluze, společnost Hargassner GmbH neručí.
Velké zkušenosti společnosti Hargassner GmbH jakož i nejmodernější výrobní postupy a nejvyšší požadavky kvality garantují spolehlivost
zařízení. Při zacházení a při využití, které neodpovídá použití v souladu s určením, firma Hargassner GmbH NERUČÍ za bezpečnou funkci
zařízení.
Nárok na záruku ztrácíte:
• při použití špatného, vadného či nedostatku paliva
• u škod, které vzniknou v důsledku špatné montáže nebo nesprávného spuštění, neodborného
použití nebo nedostatečného servisu
• při nedodržování Návodu k montáži a obsluze
• u škod, které nemají vliv na použitelnost zboží jako např. vady laku...
• u škod způsobených vyšší mocí, jako např. oheň, povodeň, blesk, přepětí, výpadek proudu...
• při instalaci instalatérem / topenářem bez koncese
• u škod, vzniklých následkem znečištění vzduchu, velkého spadu, agresivních plynů, koroze
(plastové trubky, které nejsou odolné proti difuzi), umístění v nevhodných prostorách (prádelna,
dílna, apod.) nebo další používání, přestože se vyskytla porucha
Budou-li zapotřebí opravy, servis resp. údržba jiných závad či poruchových stavů, které nejsou uvedeny v tomto Návodu k obsluze,
bezpodmínečně kontaktujte firmu Hargassner GmbH.
Platnost záručních podmínek, vyplývajících ze Všeobecných obchodních podmínek firmy Hargassner GmbH se výše uvedenými
poznámkami nerozšiřuje.
Bezpodmínečně dodržujte Bezpečnostní pokyny. Používejte pouze náhradní díly Hargassner GmbH nebo rovnocenné náhradní díly
schválené firmou Hargassner GmbH. V rámci technického vývoje si vyhrazujeme právo na změny bez předchozího oznámení.
U všech dotazů uvádějte prosím bezpodmínečně číslo zařízení.

Přejeme Vám hodně úspěchů s AUTOMATICKÝM DŘEVOZPLYNUJÍCÍM ZAŘÍZENÍM.
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