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Montáž III

Kapitola III: Montáž

1

Všeobecně

Tento návod k montáži je součástí návodu k obsluze kotlové jednotky.

NEBEZPEČÍ
Dodržujte bezpečnostní pokyny návodu!
Úmrtí, nebezpečí úrazu, poškození v důsledku nedodržení
bezpečnostních pokynů
• Přečtěte si bezpečnostní pokyny návodu a dodržujte je.
• Přečtěte si Návod k obsluze a dodržujte jej.
• Popsané činnosti může provádět pouze kvalifikovaný personál
pro montáž společnosti Hargassner.

NEBEZPEČÍ
Dodržujte provedení prostoru pro instalaci a sklad paliva !
Úmrtí, nebezpečí úrazu, poškození v důsledku chybného provedení
prostoru pro instalaci a skladu paliva.
• Prostor pro instalaci:
podle ustanovení místních daných ustanovení protipožární ochrany
bezpečný podklad
dostatečný přívod vzduchu podle místních ustanovení
chráněné proti povětrnostním vlivům a mrazu
nosnost základů (hmotnost zařízení)
• Sklad paliva:
statické provedení (hmotnost skladového množství paliva)
zajistěte ochranu před vlhkostí a vlhkem
sklad paliva proveďte jako prachotěsný
dbejte na snadnou přístupnost a možnost plnění
bezpečnostní zařízení dle místních
skladového prostoru
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2

Transport

2.1

Transportní hmotnost

Dodávka zařízení proběhne v jednotlivě zabalených sestavách na paletách.
Hmotnost
70-90[kW]
100-120[kW]

Označení
Paleta s kotlem podle provedení
Paleta se zásuvnou jednotkou
a denním zásobníkem

ca. 865

Jednotka

ca. 890

podle provedení max.

[kg]
[kg]

Vykládka, kontrola a hlášení škod
Po vykládce
 Odstraňte obal
 Obaly zneškodněte v souladu se zákonem o zneškodnění odpadů
 Zařízení zkontrolujte, zda nebylo při přepravě poškozeno
 Zkontrolujte úplnost dodávky
Viz “Přehled rozsah dodávky” na straně 6.

Neúplnou dodávku ihned
 písemně sepište a zprávu pošlete společnosti
HARGASSNER Škody způsobené přepravou ihned
 písemně zaznamenejte a vyfoťte
 zprávu pošlete společnosti HARGASSNER

Jestliže je zavinění na straně přepravní společnosti, poznačte
reklamaci také na spediční papíry

2.2

Místo ustavení

Viz “Provedení kotelny ” na straně 27.
Vlastnosti:
 dostatečné osvětlení
 nehořlavá, rovná a pevná podlaha, resp. strop
 bez rušivých elektroinstalací a potrubí

2.3

Potřebný prostor na zařízení, obslužná zóna


Viz datový list, resp. individuální zákaznický plán

Dodržujte minimální vzdálenost a prostorovou náročnost

Výkres montážních rozměrů

Pro přístup ke komínu nechejte volných 600 [mm]
Označení

Prostorová výška

4

ECO-PK 70-90
min. 220 [cm]

ECO-PK 100-120
min. 220 [cm]
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Zařízení na pelety ECO-PK 70 - 120 kW
Montážní rozměry - Technická data: ECO-PK 70 - 120 kW

630

Bezdotykové čidlo
hladiny pelet

745

min. 100
vol. 600

1430

800

1235

1553

710

min. 200
vol. 400

min. 100
vol. 600

Vracející se vzduch
1670
1860

Ø 575

Ø 180

Připojovací výška
kouřovodu na kotli min.
1750
1610

Prostorová výška min. 2200

Regulační klapka
komínového tahu

Podávání pelet 1565

2.4

min. 800
vol. 1000

400
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Čidlo spalin
VL 6/4´´ IG

Čidlo
kotle

RL 6/4´´ IG

STB
čidlo

Pojistný ventil 1´´
IG

Lambda sonda
Vyrovnávací nádrž
3/4´´ IG

Čidlo zpátečky

Transportní
oka

Vyprázdnění 3/4´´ IG

Typ

ECO-PK 70 - 90

ECO-PK 100 - 120

Jmenovitý tepelný výkon

kW

70

90

99

108

120

Výška kotle

mm

1610

1610

1610

1610

1610

Šířka kotle

mm

745

745

745

745

745

Hloubka kotle

mm

1235

1235

1235

1235

1235

Celková výška

mm

1860

1860

1860

1860

1860

Celková šířka

mm

1385

1385

1385

1385

1385

Montážní rozměr

vxšxh

1670x745x1335

1670x745x1335

Průměr kouřovodu

mm

180

180

180

180

180

Výška připojení oběhu

mm

1475

1475

1475

1475

1475

Výška přípojení zpátečky
RL
Oběh (VL) a zpátečka (RL)

mm

1250

1250

1250

1250

1250

palců

6/4 IG

6/4 IG

6/4 IG

6/4 IG

6/4 IG

Výška podávání pelet

mm

1565

1565

1565

1565

1565

Výška vracejícího se

mm

1675

1675

1675

1675

1675

vzduchu
Přípustný provozní tlak

bar

3

3

3

3

3

Max. provozní teplota

°C

95

95

95

95

95

litrů

180

180

180

180

180

Hmotnost

kg

865

865

890

890

890

Potřebný tah

Pa

5

5

5

5

5

Obsah vody

Elektrické připojení

6

400V AC, 50 Hz, 13 A

400V AC, 50 Hz, 13 A
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Přehled rozsahu dodávky

3

Nástavbové díly jsou zabaleny jednotlivě a nacházejí se v kotli nebo na
paletách.

8

2

4

11

7

5

10

9

3

Poz.

Označení

6

1

Funkce

1

Podávací jednotka

Přepravuje otopný materiál do do spalovacího prostoru

Viz “Montáž zásuvné jednotky” na straně 12.

2

Denní zásobník

Přepravuje otopný materiál ze skladovacích prostor do zásuvné jednotky

Viz “Montáž - denního zásobníku na pelety” na straně 13.

3

Kryt dveří

Spodní část dveří obložení
Viz “Montáž krytu dveří - dveří obložení” na straně 10.


4

Odtahový ventilátor spalin -motor

Přepravuje odpadní plyn z kotlové jednotky do komína

Viz “Montáž motoru na umělý tah spalin - ” na straně 11.

5

Kotlový směšovací uzel
(volitelně)

6

Popelník

Ke shromáždění popela ze spalovacího procesu

Viz “Popelník” na straně 20.

7

Sada čidel

Omezovač oběhu-, zpátečky, „bezpečnostní omezovač teploty“ (STB)
termostat, čidlo zplodin, Lambda sonda atd. dle plánu čidel

8

Držák krbového nářadí (sada dílů) Nástěnný držák pro krbové nářadí

9

Nástroj na čištění

Pro čištění kotlové jednotky

Pohrabáč

Na čištění spalovacího prostoru

10

11 Hlavní síťový vypínač

Reguluje na konstantní teplotu zpátečky (zabaleno volně v kartonu)


Viz “Skupina pro čerpání zpátečky“ na straně 25.

Vypínač ZAP / VYP - zdroje napětí kotle


Viz “Montáž hlavního síťového spínače“ na straně 29.
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Vyložení zařízení

4

NEBEZPEČÍ
Správná instalace
Úmrtí, nebezpečí zranění, poškození v důsledku padajících
břemen.
• Zařízení instaluje výhradně kvalifikovaný personál pro
montáž

zaškolený společností HARGASSNER
• používejte pouze zkontrolovaná zvedací zařízení
• dostatečná nosnost a nezávadný stav

Hmotnosti Viz “Transportní hmotnost” na straně 4.
• Nepřekročte maximální přípustné zatížení (nosnost)
vysokozdvižného vozíku nebo zvedacího vozíku. Řiďte se
typovým štítkem.
• Zvedací zařízení zajistěte proti sklouznutí.
• Zařízení / části zařízení nikdy nezavěšujte za ložiskové
čepy, vřetena, konce hřídelí nebo pohyblivé díly.
• Zajistěte, aby nikdo nevstupoval pod visutá břemena !
• Nadzvedněte zařízení nejprve pouze minimálně ze země

Zkontrolujte, zda jsou body pro vázání břemen správně zvoleny
a upevněny.

Až když je břemeno správně uchyceno, může se
přepravovat na delší trasy !
• Dbejte na těžiště

Bod pro upnutí břemene není nad těžištěm

Zajistěte proti překlopení
• Zvedejte zařízení při přepravě vysokozdvižným vozíkem /
zvedacím vozíkem pouze natolik vysoko od země, aby bylo
možné je přepravovat bezpečně
• Instalace zařízení na rovném, horizontálním místě
 Otevřete víko kotle
 Zvedací zařízení (hák) zavěste do transportních ok (a).

Při zvedání hrozí nebezpečí převrácení

Bod pro upnutí břemene není nad těžištěm
a

8
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Instalace
Existuje několik možností přepravy kotle do kotelny



TIP
Pro bezpečnou přepravu při dovezení
Dřevěné podklady při dovezení nesundávejte ze zařízení.

 Kotel přepravujte na válečcích

Pro lepší rolování použijte minimálně 1“ trubky nebo ekvivalent


Kotel přepravujte paletovým vozíkem nebo vysokozdvižným vozíkem

 Kotel umístěte

Odšroubujte dřevěné podklady z kotle



TIP
Úzké prostory při dovezení
(např.: úzké dveře, schodiště)
 Demontujte dveře obložení
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5.1

Demontáž dveří obložení

5.1.1

Demontujte ovládací jednotku (BCE)
 Posuňte ovládací jednotku ZDOLA NAHORU, dokud ovládací jednotka dole
nevycvakne z obložení

 Ovládací jednotku vyklopte ven a vyjměte směrem dolů z
obložení

a

 na zadní straně ovládací jednotky uvolněte konektor BUS (a)
 BUS kabel vytáhněte ze dveří obložení
 Ovládací jednotku odložte chráněnou stranou

5.1.2
b

Vyvěste dveře obložení
 nejprve vytáhněte spodní a potom horní kloubový čep (b) nahoru ze
závěsů

Dveře zajistěte proti překlopení
 Sundejte dveře obložení a chráněné odložte stranou
 po dovezení zařízení se provede montáž dveří obložení v obráceném
pořadí než demontáž
• Zavěste dveře
• Zasuňte BUS kabel
• Namontujte ovládací jednotku



10

UPOZORNĚNÍ
Společnost Hargassner doporučuje demontáž dveří obložení rovněž
pro montáž krytu dveří.
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Montáž krytu dveří - dveří obložení

6
c

 Kryt dveří (3) umístěte v jedné rovině s dveřmi obložení (c)
 Přišroubujte 3x přírubovým šroubem M6 x 10 (3.1)

3

3.1

7

Montáž motoru odtahu spalin

7.1

Standardní – odtah spalin
 Motor odtahu spalin - (4) upevněte na krytu umělého tahu (4.1)
spalin

Kolo ventilátoru a motor přiložené předmontované k ochraně pro přepravu

Motor namontujte pomocí 4x měděných matic M8 (d) na krytu

Těsnění nepoškoďte motorem umělého tahu spalin

4.1
d

4

8

Montáž stavěcích nožek

Jestliže kotel stojí na určené pozici, musí se seřídit vodorovně pomocí čtyř
stavěcích nožek.






Šestihranný šroub M12x30 našroubujte shora do korpusu kotle
Stavěcí nožky umístěte pod šrouby
Kotel spusťte na stavěcí nožky
Kotel seřiďte pomocí šroubů


Kotlem se zašroubovanými stavěcími nožkami už nepohybujte

Stavěcí nožky se jinak prohnou
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11

III

9

Montáž

Montáž podávací jednotky

1.3

1.4
1
1.5
1.2

ca. 270 [mm]

1.1

 Stavěcí nožky (1.1) zasuňte a zafixujte

Umístěte dle výšky

Vzdálenost od podlahy (u rovných základů): 270 [mm]

Šroub s plochou kulovou hlavou M8 x 20, podložka M8 a přírubová matice M8
(1.2)
 Našroubujte 4x kolíkové šrouby M8 x 20 (celková délka 30 [mm]) (1.3) s
krátkou závitovou stranou (délka závitu 10 [mm]) do příruby kotle
 Použijte (1.4) těsnění
 Zásuvnou jednotku upevněte (1) na přírubě kotle

4 x pojistná matice M8 (1.5)

12
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Montáž - denního zásobníku na pelety

1.6

1.7

1.8

 Denní zásobník - na pelety umístěte na podávací jednotku a upevněte

Denní zásobník zafixujte otočením a upevněte šrouby M6 x 10 (1.6)
 Na denní zásobník namontujte držák s přírubovým šroubem
M6 x 10 (1.7)
 Namontovaný držák zafixujte šrouby do tenkého plechu M4 x 12 (1.8) na kotli
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10

Pokyny k montáži pro hadice na pelety
POZOR
Hadice položte správně!
Přerušení transportu pelet do zařízení
• Hadice neohýbejte !

Viz “10.3 Minimální rádius položení” na straně 17
• Teplotní odolnost hadic: minimálně -5 °C
maximálně 60 °C

Hadice nesmí přiléhat k neizolovaným rourám topení !

Minimální vzdálenost od neizolovaných rour na odpadní plyn: 20
cm
• Hadice nepokládejte nechráněné venku

Hadice nejsou odolné vůči UV záření
• Řiďte se směrovými šipkami (vzduchová hadice hadice na pelety) !

Viz “10.2 Směr sání pelet - vracející se vzduch” na straně 15
• Naplánujte správné vedení hadice k překonání výšek.

Viz “10.4 Překonání výškových rozdílů při pokládání hadic na
pelety ” na straně 18
• Hadici na sání pelet nedělte na kousky.
Viz “10.5.1 Prodloužení” na straně 19


10.1

Uzemnění hadic na pelety
VAROVÁNÍ
Uzemnění hadic na pelety!
Nebezpečí požáru v důsledku elektrostatického výboje.
• Hadice na pelety uzemněte na obou koncích hadice pomocí
zapracovaného měděného drátu.
• Použijte hrdlo z kovu

Při prodloužení hadice na vracející se vzduch

V důsledku transportu pelet v hadicích vzniká elektrostatický náboj.
 Hadice při každém upevnění uzemněte na hrdle (na obou koncích)

Hadice na sání pelet a hadice na vracející se vzduch
 Měděný drát stáhněte z hadice a uvolněte od izolace

ca. 5 cm
 Hadici zasuňte přes hrdlo
 Měděný drát upněte mezi hrdlem a hadicí

Měděný drát

Hadice

14

Hrdlo

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

Montáž
10.2

III

Směr sání pelet - vracející se vzduch
POZOR
Dbejte na správné připojení (směr sání) hadic na pelety!
Nedostatečný transport pelet.
• Hadice na pelety připojte podle směrových šipek k hrdlu hadice.
• Dole = hadice na sání pelet (transport pelet)
Nahoře = tlaková hadice (vracející se vzduch).

TIP



OZNAČENÍ HADIC

• Hadici na sání pelet a hadici na vracející se vzduch označte trvale proti záměně na
koncích hadice.

Zamezí se tak záměně při montáži nebo při údržbě.

10.2.1 Přepínací jednotka
nahoře

Hadice pro vracející se vzduch

Hadice na sání pelet
dole

10.2.2 Bodové odsávání RAPS / textilní zásobník GWTS
Hadice pro vracející
se vzduch

nahoře

Hadice na sání pelet
dole

10.2.3 Šnek pro prostorové vynášení RAS

Hadici na pelety připojte buď vlevo nebo vpravo na hrdle

dle místa k položení hadic (rádius ohybu)

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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10.2.4 Textilní zásobník

Hadice pro vracející se vzduch

Hadice na sání pelet

10.2.5 Nádoba na pelety na zařízení
Hadice pro vracející se vzduch
dole

Hadice na sání pelet

TIP



16

Směr sání pelet - vracející se vzduch
Spodní připojovací hrdlo = hadice na sání pelet
Horní připojovací hrdlo = hadice na vracející se vzduch
Toto se musí průběžně dodržovat od bodového odsávání ve
skladovém prostoru pelet do zásobníku pelet.
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Minimální rádius položení
VAROVÁNÍ
Musí být dodržen rádius položení hadic na pelety!
Nebezpečí ucpání peletami při nasávání.
• Musí být dodržen rádius položení minimálně 30 cm nad
celkovou délkou hadice.
• Kontrola rádiů pomocí přiložené šablony.
• Hadice zajistěte svorkami proti posunutí.
Rádius položení hadic na pelety:
Čím větší je rádius, tím lépe probíhá transport pelet

minimálně 30 cm

Při menším rádiu položení:
• ucpou pelety při sání hadici na sání pelet.
• sedře se hadice na sání pelet.

10.3.1 Položení hadice na pelety

90cm

 Kontrola rádiu položení pomocí přiložené šablony.

45cm

Minimální rádius ohybu hadice na pelety

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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10.4

Montáž
Překonání výškového rozdílu při položení hadic na pelety
Hadice pro vracející se vzduch

Hadice na sání pelet

Hadice pro vracející se vzduch

Hadice na sání pelet

Sací turbína je dimenzována k sání pelet o délce 20 m a výškovém rozdílu 5 m
při použití sací pánve v textilním zásobníku. Po konzultaci se společností
Hargassner GmbH lze dosáhnout i delších a vyšších transportních tras.
Při použití bodového odsávání (RAPS, GWTS) padají pelety v sací hadici zpět
dolů, jakmile se vypne sací turbína. Tyto zpět padající pelety by mohly ucpat
hadici na pelety.
Aby se tomu zamezilo, měly by se namontovat vodorovné kusy pro výškové
překonání.

10.4.1 Nesmí se tvořit smyčky u hadic na sání pelet
 Při pokládání netvořte smyčky nahoru / dolů (pytle) ve vedení hadice

zpět padající pelety by mohly ucpat sací hadici

18
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Příslušenství - hadice na pelety

10.5

10.5.1 Prodloužení

POZOR
Hadici na sání pelet neprodlužujte!
Nedostatečný transport pelet.
• Hadice na sání pelet se nesmí prodlužovat / dělit na části.
• Hadici na vracející se vzduch dle potřeby řádně prodlužte.
• Hadici na vracející se vzduch mimo skladového prostoru
na pelety rozdělte na díly, musí být přístupná.
• Prodlužovací trubka z kovu
• Hadici na vracející se vzduch uzemněte na prodlužovací trubce

Viz “10.1 Uzemnění hadic na pelety” na straně 14

A

K prodloužení hadice na vracející se vzduch nasaďte oba konce hadice na
kovovou trubku (A) , uzemněte je a upevněte hadicovými sponami.

10.5.2 Prvky pro montáž na stěnu

pro snadnou montáž hadice na pelety na stěnu se mohou použít jednotlivé
upevňovací spony (C) i nosná korýtka (B)

B

C

10.5.3 Koleno sací hadice 90°
D

10.5.4

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

Protipožární manžeta
 u každého průchodu stěnou namontujte protipožární manžetu na
hadici pelet.
E

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

11

Popelník

11.1

Montáž příruby popelníku

1. Otevřete dveře obložení

2. Přírubu umístěte správně na kotli

3. Přírubu upevněte pomocí 4 ks ISK M6 x 16 (v sadě šroubů ECO-HK)

20
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Montáž popelníku (30 litrů)

11.2.1 Nastavení kol

Popelník umístěte na
kotel a zaaretujte

1.

2x
2.

Popelník - STANDARD

Popelník - SÁNÍ

2x

3.

Uvolněte matice M8 (SW13)
Kolo zatlačte pevně na zem a
opět utáhněte matici

zopakujte na druhé straně

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

Příprava ze strany investora-uživatele

12.1

Dodržujte vlastní předpisy daného státu
POZOR
Dodržujte vlastní bezpečnostní ustanovení daného státu
Předpisy a bezpečnostní ustanovení k provozu spalovacích zařízení a
skladování paliv se v jednotlivých státech liší.
• Před uvedením do provozu se řiďte vlastními úředními pokyny daného státu.

Protipožární ochrana

Provoz spalovacích zařízení

Skladování paliv

Provedení kotelen a skladového prostoru na paliva

Zadání kominíka

12.2

Kvalifikace personálu pro instalaci
VAROVÁNÍ
Instalaci může provádět kvalifikovaný, autorizovaný a
zkušený odborný personál!
Úmrtí, zranění, poškození v důsledku neodborné instalace.
• Práce na elektrické, hydraulické soustavě, na komponentech systému
odpadního plynu, stavební opatření a pro protipožární ochranu může
provádět pouze autorizovaný personál.
• Provozovatel zařízení je povinen nechat systém odpadního plynu a
protipožární ochranu schválit u autorizovaných míst s koncesí.
Kromě Návodu k obsluze a závazných předpisů protiúrazové prevence
platných ve státě použití na místě použití se musí dodržovat také uznaná
odborně technická pravidla pro bezpečnou a odbornou práci.

12.3

Provedení kotelny


Kotelny jsou realizovány v souladu s místními ustanoveními

nehořlavá, rovná a pevná podlaha, resp. strop

bez rušivé elektroinstalace a potrubí

12.3.1 Předpisy pro Rakousko
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Specifické nařízení o kotelnách
Norma Ö-Norm M7510 (Kontrola spalovacích zařízení na pevná paliva)
TRVB H 118 (Skladování paliv)
TRVB F 124 (První pomoc a rozšířená pomoc při hašení)
TRVB H 105 (Ohniště pro pevná paliva)
Norma Ö-Norm H5170 (Spalovací zařízení - požadavky na stavební a
bezpečnostní techniku a protipožární ochranu a ochranu
životního prostředí)

Stěny a stropy REI30 (F30)

Dveře EI30-C2 (F30)

Šířka: ≥ 0,8 [m]; Výška: ≥ 2 [m]

Skladový prostor chraňte před vniknutím vody

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

Montáž

III

12.3.2 Předpisy pro Německo

 FeuVO (Požární předpis pro spolkové státy)

12.3.3 Předpisy pro Švýcarsko

 VKF (Sloučení požárního zajištění kantonů)
důležité body z „protipožární směrnice“ VKF, verze 26.03.2003

dveře a prostory s požární odolností El (nbb)
stěny za spalovacími zařízeními jsou z nehořlavého materiálu a
musí mít tloušťku minimálně 0,12 [m].

Vysoce hořlavé látky, jako například dřevěná vlna, sláma, papír a
podobně se nesmí skladovat v kotelně.

12.3.4 Odolnost průchodu zdivem proti požáru
Zajistěte odolnost průchodu zdivem proti požáru (F90)
 Zakrytí ocelovými plechy (tloušťka minimálně 1,5 [mm])
 Zakrytí žáruvzdornými deskami (tloušťka minimálně 8 [mm])

K upevnění krytu použijte ocelové hmoždinky
 Dávejte pozor, aby mezi prostorovým vynášením a zdivem zůstala mezera.

zamezí také přenosu hluku
 Plnění: naplňte minerální vlnou (F90)

12.4

Větrání kotelny

Pro spalování jsou v kotelně určeny otvory pro přívodní a odpadní vzduch.

UPOZORNĚNÍ


12.5

Hasicí
přístroj

Velikost otvoru na přívodní a odpadní vzduch je uvedena v
místních ustanoveních.
Minimální dimenzování Hargassner:
Na [kW] jmenovitý výkon kotle naplánujte minimálně průřez na
přívodní vzduch 5 [cm²], minimálně ale celkový průřez 200 [cm²].
Musí se zajistit, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění vlivem proudění
vzduchu nebo povětrnostních podmínek. U krycích mřížek apod. musí
zůstat plocha průřezu zachovaná.

Zkontrolovaný (každé 2 roky) hasicí přístroj namontujte mimo kotelnu
vedle dveří kotelny tak, aby byl snadno přístupný:
Velikost kotelny

Množství hasicího
prášku

Kontrolní znak

< 20 [m²]

6 [kg]

EN3

20 - 50 [m²]

12 [kg]

EN3

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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12.6

Komínové připojení - kouřovod

Výkon

[kW]

70

90

99

ECOPK
110
108

Teplota spalin

[°C]

140

150

140

150

160

CO2

[%]

14

14

14

14

14

0,0429

0,0552

0,0607

0,0675

0,0736

Jednotka

Intenzita průtoku hmoty [kg/sec]

ECOPK 70

ECOPK 90

ECOPK 100

ECOPK 120
120

Potřebný dopr. tlak

[Pa]

5

5

5

5

5

Omezení komínového tahu
max.

[Pa]

10

10

10

10

10

Průměr kouřovodu

[mm]

180

180

180

180

180

Zařízení na odpadní plyn proveďte dle místních předpisů, resp. normy ÖNorm EN 13384-1
 Kouřovod ke komínu proveďte stojato a co nejkratší
 Zabudujte příslušné otvory na čištění
 Do regulátoru tahu komína se musí bezpodmínečně zabudovat explozivní
klapka s regulátorem komínového tahu
 Zaizolujte kouřovod:

Ochrana před horkým povrchem na kouřovodu (nebezpečí popálení)

Ochrana hořlavých dílů a látek (např. elektrická vedení)

Ke snížení tvorby kondenzátu

Provedení: Izolace 30 [mm] (minerální vlna kašírovaná hliníkem)

optimální izolace > 50 [mm]

zalepení styků
 žádné hořlavé materiály ve 20 [cm] u izolovaného kouřovodu

12.7

Explozivní klapka (omezovač tahu)

max. 500 [mm]

2

1

24

 Omezovač tahu nastavte měřičem odpadních plynů na 10 [Pa]
Poloha regulace tahu se může zásadně stanovit na dvou pozicích.
 Poz. 1 (vzdálenost od ústí kouřovodu do komína max. 500 [mm])
• málo citlivé na přetlak
• velký podtlak lze snížit pouze částečně
• Montáž většinou náročnější
 Poz. 2 (vzdálenost od čidla spalin min. 200 [mm])
• Podtlak lze dobře snížit
• Snadná montáž
• citlivé na přetlak
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Hydraulické instalace
 Hydraulika podle přiloženého hydraulického schématu (schéma topení)

Kritéria provedení dle EN 12828
 Dbejte označení přípojů na kotli
 Vyrovnávací zásobník s dostatečným objemem
 Vyrovnávací zásobník s integrovanou spirálou na užitkovou vodu

Směšovač užitkové vody nutný (při integrované spirále)
 Připojení veškerých bezpečnostních zařízení:
Tepelné zajištění průběhu
 Zkontrolujte směr otevření směšovačů
 Namontujte regulační ventily podle hydraulického schématu
 Namontujte čidlo podle hydraulického schématu

Viz přiložená informace „Montáž čidla“
 Topnou vodu upravujte podle ÖNORM H 5195-1, VDI 2035, SIA 384/1
při novém naplnění, resp. doplnění topné vody.
 Topná voda mechanicky čistá a bez agresivních složek

Voda z vodáren splňuje normálně tento požadavek výňatku ÖNORM
H 5195-1:

TIP


13.1

Doplnění topné vody
Plnicí hadici před připojením odvzdušněte, aby se do topného systému
nedostal vzduch.

Hadici naplňte vodou.

Termostatická plnící jednotka
VAROVÁNÍ
Koroze v důsledku kondenzátu v kotli!
Poškození zařízení vlivem agresivního kondenzátu.
• Skupina pro čerpání zpátečky nainstalujte
bezpodmínečně odborně podle hydraulického
schématu.
Při nedosažení bodu tání v příloze se tvoří kondenzát. Spojuje se s
reziduem po spalování, vzniká tak agresivní kondenzát, který vede ke
korozi v kotli.

Pokud je teplota zpátečky topné vody k zařízení pod minimální teplotou
zpátečky pro kotel, dojde k přimíchání topné vody oběhu kotle.

Regulace na konstantní teplotu zpátečky

probíhá téměř vždy přimíchání



TIP

Použijte termostatickou plnící jednotku Hargassner

Termostatická plnící jednotka Hargassner je optimalizována na
provoz kotle.

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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13.1.1 Kotlový směšovací uzel (termost. pl. jednotka) Hargassner
Kotel „vlevo“ od
podávání
Topení
Kotel
zpátečka
- Oběh

Zpátečka kotle
Kotel „napravo“ od
podávání
Kotel
Topení
Oběh
- zpáteč
ka

Obrázky vedle znázorňují kotlový směšovací uzel RAG
„LEVÉHO“, resp. „PRAVÉHO“ kotle.
Musí se dodržovat:

Kotlový směšovací uzel se musí namontovat na kotel ze strany

Montáž kotl.směšovacího uzle viz přiložený Návod k montáži

dbejte na směr otáčení směšovače
Směšovač je „zavřený", pokud je okruh kotle zavřený, resp. směšovač je
„otevřený“, pokud je otevřena zpátečka (RL).
Za provozu stoupá teplota zpátečky RL, pokud se směšovač zavře a klesne,
pokud se otevře!
 Nasazení odvzdušňovacího zařízení
 Odvzdušněte čerpadlo

Zpátečka kotle

13.1.2 Kotlový směšovací uzel - konstrukce
Skupina pro čerpání
zpátečky zajišťuje
zákazník

Obrázek vedle znázorňuje připojení kotlového směšovacího uzlu v provedení
pro „LEVÝ“

pro „PRAVÝ“ kotel je vyobrazení zrcadlově

Oběh topení

A
Zavření

Zpátečka topení
(zpátečka kotle,
RL)

Musí se dodržovat:
 odstraňte boční obložení kotle
 nepoužívaný přípoj (A) zavřete

dbejte na směr otáčení směšovače
 nasazení odvzdušňovacího zařízení
 odvzdušněnte čerpadlo

26
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Směšovač užitkové vody
Teplá voda na straně
zásobníku
Užitková voda

 Úprava teplé vody pomocí vyrovnávacího zásobníku s
integrovanou spirálou na užitkovou vodu nebo integrovaným
bojlerem

na ochranu před popálením nutně zabudujte omezovač teploty

T
Omezovač teploty

Studená voda

13.3

Bezpečnostní skupina / pojistný ventil

13.3.1 Pojistný ventil u ECO-PK 70-120
 3 [bar] přetlakový ventil (pojistný ventil) připojte na zadní straně kotle
(B)
 Zkontrolujte těsnost

B

UPOZORNĚNÍ



Připojení odtoku na přetlakovém ventilu

Aby byl zajištěn bezpečný průběh po spuštění přetlakového ventilu,
musí se k přetlakovému ventilu připojit hadice nebo trubka, které vede
do odtoku.
Odtok s odtokovou nálevkou musí být volně viditelný z důvodu
rozeznání netěsnosti (kapání) ventilu.

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

27

III

14

Montáž

Elektrické instalace
Pro elektrickou instalaci je přiloženo podrobné schéma zapojení.
• Plán připojení
• Elektrické schéma čidel, motorů, čerpadel, směšovačů, iniciátorů
• Upozornění k připojení hlavního vypínače před dveřmi kotelny
• Upozornění k prodloužení vedení
Práce na elektrickém vybavení zařízení může provádět
• pouze oprávněný odborný personál
• podle elektrotechnických pravidel (podle VDE nebo ÖVE)

VAROVÁNÍ
U elektroinstalace dbejte na polohu odvodu spalin /
kouřovodu!
Nebezpečí požáru.
• Izolace kabelů, kabelových šachet jsou hořlavé.
• Vzdálenost elektrických vodičů od neizolovaného kouřovodu:
minimálně: 40 [cm]
Při položení elektrických vodičů mimo kotle (hlavní přípoj, čidlo, čerpadla / řízení
směšovače) dbejte na minimální vzdálenost od horkého kouřovodu a umělého
tahu.
 Přívod k řízení
 Zajištění přívodu vstupní ochranou podle elektrického schématu

Dodržujte pokyny ve schématu zapojení
 Hlavní vypínač topení (nouzové vypnutí) před dveřmi kotelny

Odpojení všech pólů elektrického přívodu od řízení
 Připojení veškerých nutných bezpečnostních zařízení

Všechna čidla pro bezpečné provozování zařízení (dle schématu zapojení)
 Přípoje topných okruhů (čerpadla, směšovače, čidla)
 Namontujte čidlo venkovní teploty

nemontujte v přímém slunečním osvitu

14.1

28

Kontrolka
poruch

Pro indikaci poruchy nainstalujte kontrolku poruch.

Plány připojení desek ve skříňovém rozvaděči
• Akustické (siréna) nebo optické výstražné zařízení (maják)
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Montáž hlavního síťového spínače

14.2

 Otočnou závoru (11.1) otevřete umělohmotným klíčem (na držadle dveří
spalovací komory)
 Obložení odklopte z řídicí skříně směrem nahoru a sundejte

11.1
11

 Uvolněte 2x šroub do plechu (a) ze základní desky
a

a


Vyjměte hlavní síťový vypínač (11) a správně jej umístěte

Poloha „ZAP“ musí ukazovat směrem nahoru

11

Hlavní síťový spínač našroubujte na obou upevňovacích
bodech na základní desce
 2x šroub do plechu (a)
 Opět namontujte obložení řídicí skříně

otočnou závorou opět zablokujte

a

a

 Hlavní síťový spínač (11) otočte do polohy <0>
 Uzamkněte visacím zámkem, který zajistí zákazník.
(Pro údržbu a servis)
 Během montáže udržujte zavřené, aby se zamezilo
náhodným pohybům stroje.

Klíč bezpečně uschovejte

Montáž kabelů

14.3
61

47

8

60

24
80

46

82

43
HARGASSNER

EL
62
50
20
5

81
11
1

3

52

51

4

 Kabel připojte dle schématu zapojení ve skříňovém rozvaděči

Dbejte na čísla na konektorech
 Čidla namontujte podle přiloženého elektrického schématu (plán čidel).
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15

Montáž čidla

15.1

Vnější čidla
Poloha:
 Odvrácená strana od slunce (sever; severovýchod)

nejstudenější strana budovy
 Montážní výška min. 2 [m]
 Zohledněte cizí zdroje tepla (zkreslení naměřených hodnot)

Komíny, teplý vzduch ze vzduchových šachet, okna a dveře
 Výstup kabelu z čidla na spodní straně

Zamezte vniknutí vlhkosti
 elektrická instalace s 2pólovým kabelem

Minimální průřez viz schéma zapojení

15.2

Čidlo oběhu, zásobníku, externího tepla

(dle topného schématu)
 Provedení teplotních čidel (s výjimkou čidla spalin) jako PT 1000
ponorné čidlo s připojeným vodičem čidla

Vodič čidla nepoškoďte / neohýbejte

Prodloužení vodiče dle potřeby:
Minimální průřez viz schéma zapojení

15.2.1 Čidlo oběhu pro topné okruhy

 Montáž a pozice
• ca 50 [cm] za cirkulačním čerpadlem
• metalicky holý nezpracovaný povrch
• Upevnění pomocí přiloženého mosazného krytu (a) a upínacího pásu (b)

před montáží naneste (c) pro lepší přenos tepla
tepelnou vodivou pastu na kontaktní
místo

15.2.2 Čidlo spalin

 Provedení jako termočlánek (typ K) s připojeným vodičem čidla

Vodič čidla nepoškoďte / neohýbejte

Prodloužení vodiče dle potřeby:
Minimální průřez viz schéma zapojení
d

28

 Montáž čidla spalin

Hrot čidla zasuňte do určeného otvoru (d) na umělém tahu spalin a zajistěte
pružinou
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15.2.3 Čidlo kotle, bojleru, zásobníku a externího tepla
 Montáž pomocí určené ponorné objímky
 Umístěte čidlo zásobníku a bojleru

POZOR
Správné pozice čidel
• Pro řízení obsahu bojleru a zásobníku umístěte správně čidla.

Hodnoty odporu čidel

externí bojler

Čidlo kotle, bojleru,
zásobníku,
oběhu, zpátečky,
venkovní čidlo a
čidlo
tepla
v °Cexterního
v Ohm
-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

Kesselfühler
RücklaufanhebeBypasspumpe:
Bei Hocheffizienzpumpe
Parameter C1 auf
„Rücklaufanhebung mit
Mischer“. Optional einen
bauseitigen
Anlegethermostat
installieren.
ATH-AUS bei 55° C vor
Bypass einbauen!
Ausgleichsbehälter

Čidlo kotle
Obtokové čerpadlo kotlového
směšovacího uzlu:
U vysoce účinného čerpadla

Boilerfühler 1
Achtung: F¨hlerposition im
oberen Drittel

Čidlo bojleru 1
Pozor: Poloha čidla v horní
třetině

Boiler 1

Bojler 1

Boilerpumpe 1

Bojlerové čerpadlo 1

parametr C1 na „kotlový
směšovací uzel se

směšovačem “. Volitelně
nainstalujte zákaznický
termostat zařízení.
ATH-AUS při 55° C zabudujte
před obtokem!
Vyrovnávací nádrž

Čidlo pokojové teploty
(dálkové ovládání
FR25) poloha spínače
AUTOMATIKA (hodiny)
a střední poloha
dálkového ovladače
(nezávisle na pokojové
teplotě)
3340 - 3650 []
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Montáž

Zásobník a externí bojler

Kesselfühler
Rücklaufanhebung:
RL-Mischer inkl.SM
Pumpe
Kugelhähne
RAG-ECO-A.1 od.
RAG-ECOM-M.1
Rücklauffühler

Čidlo kotle
Čerpání zpátečky:
Směšovač zpátečky vč. SM
Čerpadlo
Kulové kohouty
RAG-ECO-A.1 nebo
RAG-ECOM-M.1
Čidlo zpátečky

Puffer ladepumpe
Ausgleichsbehälter

Zásobník plnicího čerpadla
Vyrovnávací nádrž

Femleitung
Hargassner Schichtpuffer
Pufferfühler oben
Pufferfühler mitte
Pufferfühler unten
Boiler fühler 1
Boilerpumpe 1
Achtung: Fühlerposition im
oberen Drittel
Boiler 1

Dálkové vedení
Hygien. zásobník Hargassner
Čidlo zásobníku nahoře
Čidlo zásobníku uprostřed
Čidlo zásobníku dole
Čidlo bojleru 1
Bojlerové čerpadlo 1
Pozor: Poloha čidla v horní
třetině
Bojler 1
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Dálkové ovládání FR 25 / FR 35/ FR40

Odborná montáž a obsluha dálkového ovládání viz Návod k montáži a
obsluze daného dálkového ovládání.

Pozor:
V instalatérské úrovni se musí u přiřazeného topného okruhu stanovit
parametry příslušného dálkového ovládání.
 Místo upevnění dálkového ovládání ve výšce světelného vypínače
Místo montáže:
 žádné přímé sluneční záření, průvan, topná tělesa, komín atd.

zjišťování skutečné pokojové teploty
 v účelné místnosti (např. obývák nebo jídelna)

v této místnosti se nesmí topit kamny (např. kachlová kamna)

Termostatický ventil topného tělesa nastavte vyšší než je pokojová
teplota v řízení

Ovlivňuje pokojové čidlo

Přestaví se oběh topného okruhu, čímž se jiné místnosti ochladí nebo
vyhřejí

16.1

Dálkové ovládání FR25 (analogové):

FR 25 použitelné pro topné okruhy, které jsou připojeny na HKM nebo HKR
(nikoli pro topné okruhy desky topného okruhu A)
Dálkové ovládání s pokojovým čidlem
 Připojte svorku 1 a 2 (u FR 25)
Dálkové ovládání bez pokojového čidla
 Upevněte svorku 1 a 3 (u FR 25)
Kontrolka poruch:
Dálkové ovládání má červenou LED, která se může připojit k topnému kotli.
Svítí , pokud se na displeji kotle zobrazí varování nebo porucha.
 Připojte svorku 4 (+) a 5 (-) (u FR 25)

16.2

Dálkové ovládání FR35 (digitální)

FR 35 lze použít pro všechny topné okruhy (HKM; HKR; HKA)
 BUS kabel 2x2x0,5 [mm²] stíněný a spárovaný (např: LiYCY)

u délky kabelů od 100 [m] průměr 0,75 [mm²]

16.3

Dálkové ovládání FR40 (digitální)

FR 40 lze použít pro všechny topné okruhy (HKM; HKR; HKA)
 BUS kabel 2x2x0,5 [mm²] stíněný a spárovaný (např: LiYCY)

u délky kabelů od 100 [m] průměr 0,75 [mm²]
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17

Modul topného okruhu, deska modulu nebo regulátor modulu

17.1

Modul topného okruhu 0, 1, 2
Pro rozšíření topných a bojlerových okruhů se může připojit až tři moduly
topných okruhů. Připojení se provede pomocí Bus kabelu k desce kotle (k CANBus konektor). Na modulu topného okruhu se adresový přepínač nastaví na 0
(u modulu topného okruhu 0 = 1+2 HK a 1 okruhu bojleru), na 1 (u modulu
topného okruhu 1 = 3+4 HK a 2 okruhu bojleru) a na 2 (u modulu topného
okruhu 2 = 5+6 HK a 3 okruhu bojleru) (ve stavu dodání je tento spínač vždy na
0).

17.2

Deska topného okruhu A
Deska topného okruhu A slouží k rozšíření topných okruhů a okruhů bojleru
na kotli. Připojení se provede pomocí Bus kabelu k desce kotle. Na desce
topného okruhu se adresový přepínač nastaví na A (HK A + bojler A).

17.3

Regulátor topného okruhu HKR
Pro rozšíření topných a bojlerových okruhů a vyrovnávacích zásobníků a kotlů
na externí teplo se může připojit osm regulátorů topných okruhů.
Připojení se provede pomocí Bus kabelu k desce kotle (na CAN-Bus konektor).
Na modulu topného okruhu se adresový přepínač nastaví na 1 (u regulátoru
topného okruhu 1), na 2 (u regulátoru topného okruhu 2) atd. (ve stavu dodání je
tento spínač vždy na 1).

18

Nálepka pro skladovací prostor

SKLADOVÁ MÍSTNOST NA
PALIVO

III

Obsah nálepky se musí obsluze detailně vysvětlit.

BEZPEČNOST ŠTĚPKY
NEBEZPEČÍ
Samočinně rozbíhající se dopravní zařízení.

Nálepku ve vstupní části do skladového prostoru paliva (dveře skladového
prostoru atd.) umístěte tak, aby byla dobře viditelná a aby si ji osoby přečetly
ještě jednou před naplněním skladového prostoru.

Nepovolaným osobám je přístup do skladového prostoru paliva
zakázán Musí být mimo dosah dětí!
Před vstupem:
Zařízení vypněte hlavním síťovým vypínačem na řízení !

Zamezte přístup k transportnímu šneku a k pohyblivým dílům !

Nezdržujte se v oblasti odpružených ramen !

Nálepka se umístí na rovný, dobře přilnavý povrch.

V oblasti skladového prostoru paliva nepoužívejte otevřený plamen
!

V oblasti skladového prostoru paliva nekuřte !

VAROVÁNÍ
Před a během plnění skladového prostoru palivem zařízení
bezpodmínečně zapněte !
Aby se odpružená ramena zatáhla pod krycí plech

Pozor: Při plnění peletami si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze!
Palivo chraňte před vlhkostí!

na.H. skladový prostor.ger.V02
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Schválení a ohlašovací povinnost
POZOR
Topné zařízení nechejte schválit na úřadě
Zařízení nebo přestavba na spalovací zařízení musí schválit
příslušný dozorčí orgán.
• Zařízení nebo přestavbu nahlaste příslušnému dozorčímu orgánu

Rakousko: příslušný stavební úřad

Německo: kominík nebo stavební úřad

Jiné státy: dodržujte ustanovení úředních předpisů vlastního
státu

20

Uvedení zařízení do provozu
NEBEZPEČÍ
Neoprávněné uvedení do provozu!
Uvedení do provozu zajišťuje výhradně autorizovaný personál
Hargassner
• Zamezte neoprávněnému uvedení do provozu.
• Neprovádějte operace na zařízení.
• Zařízení provozujte samostatně až po podepsání Protokolu o
uvedení do provozu.
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