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Předmluva

Předmluva
Vážený zákazníku!
AUTOMATICKÉ DŘEVOZPLYNUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ od firmy HARGASSNER
GmbH je vyrobeno na základě nejnovějších technických poznatků.
Tuto Servisní příručku uchovávejte vždy v dosahu ve dveřích kotle.
Tato servisní příručka je součástí Návodu k obsluze ke kotli a je určena
pouze pro kvalifikované osoby.

POZNÁMKA



Zásahy do řídicí jednotky nebo zařízení
• zásahy do řídicí jednotky nebo zařízení smí provádět pouze
osoby proškolené a autorizované firmou Hargassner.
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VII

Čištění a údržba

Kapitola VII: Čištění, údržba
NEBEZPEČÍ
Rotující šneky a pohyblivé díly!
Hrozí nebezpečí amputace, pohmoždění ruky způsobené kontaktem se
šnekem nebo pohyblivými díly.
• nesahejte na šneky a pohony, je-li zařízení zapnuté
• popelník na kotli správně upevněte a zajistěte
• nezahajujte žádné práce na zařízení, dokud se v nebezpečném prostoru nacházejí
osoby
• čištění šneků a odstraňování ucpávek provádějte pouze tyčí

VAROVÁNÍ
Pohyblivé díly palivového vynašeče, tvoření dutin ve skladu paliva
•
•
•
•

Nepředvídatelné provozní stavy
pružinová ramena vynašeče jsou při naplněném skladu zatažena a upnuta pod
krycím víkem

může dojít k jejich neočekávanému uvolnění a vystřelení
vytvořené dutiny odstraňujte pouze tyčí a lopatou
noste bezpečnostní obuv
respektujte nálepky ve skladu!

NEBEZPEČÍ
Odpojte zařízení od přívodu el. energie
Kontakt se svorkami pod napětím může způsobit smrt.
• před čištěním a údržbou zařízení odpojte od elektrické sítě

<Hlavní síťový vypínač> vypněte a zajistěte

NEBEZPEČÍ
Po vypnutí <Hlavního vypínače >:
Hrozí nebezpečí poranění při zásahu do nebezpečného prostoru
zařízení způsobené opětovným spuštěním!
Pohmožděniny, amputace.
• po použití <Hlavního vypínače> nesahejte bez rozmyslu do nebezpečného
prostoru
• během činnosti na zařízení <Hlavní vypínač> vždy vypínejte, zajistěte visacím
zámkem a během vykonávání činnosti noste klíč u sebe. Klíč vydejte pouze osobě
s příslušným oprávněním.
• odstraňte poruchu
• při opětovném spuštění dejte pozor, aby se v nebezpečném prostoru zařízení
nenacházely žádné osoby
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Intervaly čištění
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí požáru, exploze
Nebezpečí popálení lehce vznětlivými látkami

nestříkejte vznětlivé spreje na horké povrchy
(např.: mazání pohyblivých dílů ve spalovací komoře)

rozprášené kapičky mohou explosivně shořet
• nepoužívejte žádné hořlavá maziva
• zařízení (spalovací komoru) nechejte vychladnout
Nebezpečí požáru v sáčku vysavače
• před vysáváním nechejte popel vychladnout!

POZOR
Zkontrolujte těsnící plochy
Rozptyl prachu – kouře v důsledku netěsností na zařízení
• těsnící plochy čistěte výhradně suchým, měkkým hadříkem (aby nevznikaly
škrábance) a průmyslovým alkoholem
• čisticí prostředky musí před spuštěním zařízení odpařeny!

POZOR
Pravidelně vysypávejte popelník!
Vypadávající popel může způsobit znečištění a provozní poruchy
• popelník vyprazdňujte a čistěte dle předpisů k údržbě
• při přeplnění popelníku, se může popel dostat mimo popelník / zařízení
• popelník je nutno řádně usadit a zajistit
Při běžném provozu se mohou v šamotu vyskytnout trhliny. Jedná se zde o napěťové
trhlinky, které vytvářejí dilatační spáry. Tato tvorba trhlin je důležitá a neovlivňuje
funkčnost. Nevzniká tím také žádný nárok na uplatnění záruky.
Pro bezpečný a čistý provoz je nutno dodržovat uvedené intervaly údržby a čištění.
Je nutno dodržovat veškeré národní předpisy týkající se revize a vymetání komínů.

1.1

Smlouva o
údržbě

Uzavřete-li Smlouvu o údržbě s firmou Hargassner, bude každoroční čištění
provádět v rámci roční údržby autorizovaný personál firmy Hargassner.
V závislosti na předpisech příslušné země provádí výrobce v pravidelných
intervalech (jeden až dva roky) údržbu zařízení. Údržbu mohou také provést
autorizované osoby proškolené firmou Hargassner.

viz Smlouva o údržbě Hargassner
 Pro zajištění optimálního provozu zařízení je nutné provádět rozsáhlé
čištění zařízení
minimálně jednou ročně
intervaly čištění se mění, resp. zkracují dle skladby paliva a u méně
kvalitního paliva.
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VII
1.2

Týdenní / měsíční čištění a údržba

1.2.1

Týdenní intervaly

 jednou týdně provádějte na kompletním zařízení včetně skladu paliva
vizuální kontrolu

zjištěné nedostatky ihned odstraňte
 v případě potřeby vyprázdněte box na popel (1)

POZNÁMKA


1.2.2

Likvidace popela

popel likvidujte dle příslušných národních předpisů (Zákon o nakládání s odpadem)

při použití nezávadných paliv představuje popel kvalitní minerální hnojivo a lze jej

Měsíční intervaly

3

přidávat do kompostu

POZOR na zbytky žhavých uhlíků!

viz kontrolní kniha „Měsíční kontroly“

 proveďte kontrolu bezpečnostních zařízení (2) (TRVB H118)

může odpadnout, pokud je prováděna roční kontrola výrobcem
(viz “Smlouva o údržbě”)
 kontrola kouřovodu (3)
 řádný stav kotelny
 připravenost přenosných hasicích přístrojů
 správné skladování popela
 odstranit cizí předměty zpod vynašeče (4)

po každém vyprázdnění skladu

ETÜ SLE

HLE

TÜB

4

1

Pol.

Činnost při údržbě

(m = měsíčně)

1  vyprázdnění a vyčištění boxu na popel (volitelně odsávání popela)

dle potřeby

 kontrola bezpečnostních zařízení (hlavní vypínač, bezpečnostní

1x m
(odpadá při Sml. o údržbě)

2

ventily ETÜ, HLE / SLE, TÜB)

3  kontrola a vyčištění kouřovodu (při silném znečištění častěji)
4  odstranit cizí předměty a velké kusy dřeva

6

Interval

1x m
po každém vyprázdnění
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Roční čištění* / po poruše (provozních hodinách)

1.3

Pol.

Činnost při údržbě

Pol.

1

 vytáhněte turbulátory, vyklepejte je a vyčistěte

2

 pomocí vysavače vysajte odtah spalin a

prostor turbulátorů
kouřovod

Činnost při údržbě

8  namažte nýty u pozičního spínače
9  odpojte a vytáhněte lambda sondu a vyčistěte

3  vyčistěte otvory v roštu

10  zkontrolujte těsnění

4  vyčistěte spalovací komoru a rošt popela

11

5  vyjměte a vyčistěte trysku

12  vysavačem vyčistěte recirkulaci

6

 sejměte servisní víko a vyčistěte prostor pro
polétavý popílek

13

 odstraňte popel pod roštem (zvláště
u popelového roštu)

 prohlédněte bezp. zařízení (hl. vypínač, ETÜ,
HLE / SLE, TÜB, výstražné zařízení)

7  vyčistěte zapalování

* čištění je nutno provádět pravidelně, dle provozních hodin a kvality paliva.

1.3.1

Čištění lambda sondy

 odpojte a vyšroubujte sondu
 hlavu senzoru držte směrem dolů
 vlhkým hadrem odstraňte saze

usazeniny vypadnou spodním otvorem

POZNÁMKA



• lambda sondu „neoklepávejte“
• nepoužívejte tlakový vzduch
• nepoužívejte ostré předměty ani chemické čisticí prostředky (čistič
brzd apod.)
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HARGASSNER Ges. m. b. H. Heiztechnik mit Zukunft

Přehled údržby a kontrol zařízení
Periodická kontrola dle národní stavební vyhlášky
 NO Vyhláška o stavební technice 1997 §191
NO-č. kotle: ___________________
 O.Ö. Zákon o ochraně ovzduší a energetice 2002 - lt. §25
 Burgenlandský zákon o ochraně ovzduší a otopných zařízeních 1999 §37 LHG-VO 2000
 ______________________________

Datum údržby: Číslo údržby:

Zákazník:
příjmení:

tel.:

jméno:

e-mail:

ulice:

číslo kotle / rok výroby:

PSČ a místo:

verze E-Prom:

příslušné zakřížkujte 
Nano
6-12

druh kotle:

HSV
9-22

CL
9-22

CLL
25-60

ECO
20-60

ECO
70-120

WTH
70-110

WTH
150-200

HV
20-60

MV
35-49

typ

 štěpka

 pelety

palivo
nutné
odstranit

 dřevo

údržbu a inspekci provedl:
zkontrolujte a namažte vynašeč paliva
zkontrolujte šnek vynašeče a posuvu
vyčistěte a zkontrolujte sací turbínu, ventil sání a hadice (pouze u sání pelet)
zkontrolujte bezpečnostní zařízení jako STB, TÜB, apod.; termickou přepadovou pojistku, přetlakový ventil
zkontrolujte protipožární klapku resp. dávkovací komoru
namažte, resp. vypněte řetězový pohon
zkontrolujte a namažte ložiska
zkontrolujte a vyčistěte otočný rošt
zkontrolujte a vyčistěte vyhazování popela
vyčistěte a vyfoukejte otvor zapalování
zkontrolujte a vyčistěte spalovací a dohodovací komoru
vyčistěte tepelný výměník, zkontrolujte čisticí zařízení
vyčistěte litinový rošt, větrací otvory, přikládací šachtu a okénko
vyčistěte a vyfoukejte ventilátor spalování (tlakovým vzduchem nebo vysavačem)
vyčistěte a vyfoukejte zařízení na měření podtlaku (pouze u WTH 70-200)
zkontrolujte servomotory na primární a sekundární vzduch
zkontrolujte, eventuálně zkalibrujte lambda sondu
zkontrolujte, případně nastavte kouřovod a regulátor komínového tahu
zkontrolujte nastavení řídicí jednotky, eventuálně nahrajte nový software
zkontrolujte elektr. přívod přes všepólový hlavní vypínač (přede dveřmi do kotelny) u kotlů 400V, resp.. elektr.
přívod s bezpečnostní eurozástrčkou u kotlů na 230V
zkontrolujte otvor přívodu vzduchu dle předpisů
zkušební provoz s testem funkčnosti a měřením spalin (případně zavěste měřicí pásky)

KVL

°C AT

výstup kotle

°C LuftT

teplota spalin

°C O2

teplota v místnosti

měřicí přístroj:

% CO2

obsah kyslíku

% CO

kysličník uhličitý

ppm Zug

kysličník uhelnatý

č.:

Pa h

komínový tah

stupeň účinnosti

kontrola dne:

Měřič provozních hodin
topení

sání

zapalování

řídicí jednotka

sací turbína / pož. klapka

rošt / vyhaz. popela

čištění

šnek

nedostatky k odstranění: ano

ne

č.R.

odstranit do:

Údržba a inspekce byla řádně provedena dle Smlouvy o údržbě a shora uvedených národních zákonů

počítač

identif. číslo.:

podpis / zákazník

číslo inspektora:

inspektor

%

Parametry
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Kapitola VIII: Parametry
1

Přehled parametrů - Uživatel

Menu
Popis
Tovární nastavení
Č.1
Bojler 1 - denní režim
ZAP 17:00 VYP 20:00
při nastavení parametru č.D9 (instal. rozhraní) na „TO+bojler – týdenní režim“
Po Ut St Ct Pa So Ne
Č.1a-g Bojler 1 – týdenní režim
ZAP 17:00 00:00
VYP 20:00 00:00
Č.2
Bojler 1 – požadovaná teplota
60°
ZAP 06:00 11:00
Č. 2a Bojler 1 – oběhové čerpadlo
VYP 08:00 13:00
ZAP 06:00 15:00
Č.3
Top. okruh 1 – denní režim
VYP 09:00 22:00
Po Ut St Ct Pa So Ne
Č.3a-g Top. okruh 1 – týdenní režim
ZAP 06:00 15:00
VYP 09:00 22:00
Č.4
Top. okruh 1 – denní teplota v místnosti
20°
Č.5
Top. okruh 1 – snížená teplota v místnosti
16°
ZAP 06:00 15:00
Č.6
Top. okruh 2 – denní režim
VYP 09:00 22:00
Po Ut St Ct Pa So Ne
Č.6a-g Top. okruh 2 – týdenní režim
ZAP 06:00 15:00
VYP 09:00 22:00
Č.7
Top. okruh 2 – denní teplota v místnosti
20°
Č.8
Top. okruh 2 – snížená teplota v místnosti
16°
Deska topného okruhu A
ZAP 17:00 00:00
HP 1
Bojler A – denní režim
VYP 20:00 00:00
Po Ut St Ct Pa So Ne
H 1a-g Bojler A – týdenní režim
ZAP 17:00 00:00
VYP 20:00 00:00
HP 2
Bojler A - požadovaná teplota
60°
ZAP 06:00 11:00
HP 2a Bojler 1 – oběhové čerpadlo
VYP 08:00 13:00
ZAP 06:00 15:00
HP 3
Top. okruh A – denní režim
VYP 09:00 22:00
Po Ut St Ct Pa So Ne
HP3 a-g Bojler A – týdenní režim
ZAP 06:00 15:00
VYP 09:00 22:00
HP 4
Top. okruh A – denní teplota v místnosti
20°
HP 5
Top. okruh A – snížená teplota v místnosti
16°
Modul topného okruhu 1
ZAP 17:00 00:00
H1
Bojler 2 – denní režim
VYP 20:00 00:00
Po Ut St Ct Pa So Ne
H 1a-g Bojler 2 – týdenní režim
ZAP 17:00 00:00
VYP 20:00 00:00
H2
Bojler 2 – požadovaná teplota
60°
ZAP 06:00 11:00
H 2a
Bojler 2 – oběhové čerpadlo
VYP 08:00 13:00
ZAP 06:00 15:00
H3
Top. okruh 3 – denní režim
VYP 09:00 22:00
Po Ut St Ct Pa So Ne
H 3a-g Top. okruh 3 – týdenní režim
ZAP 17:00 00:00
VYP 20:00 00:00
H4
Top. okruh 3 – denní teplota v místnosti
20°
H5
Top. okruh 3 – snížená teplota v místnosti
16°
ZAP 06:00 15:00
H6
Top. okruh 4 – denní režim
VYP 09:00 22:00
Po Ut St Ct Pa So Ne
H 6 a-g Top. okruh 4 – týdenní režim
ZAP 17:00 00:00
VYP 20:00 00:00
H7
Top. okruh 4 – denní teplota v místnosti
20°
H8
Top. okruh 4 – snížená teplota v místnosti
16°

aktuálně
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Parametry
Modul topného okruhu 2
H 11

Bojler 3 - denní režim

H 11a-g Bojler 3 - týdenní režim
H 12

Bojler 3 – požadovaná teplota

H 13

Top. okruh 5 – denní režim

H 13a-g Top. okruh 5 – týdenní režim
H 14
H 15

Top. okruh 5 – denní teplota v místnosti
Top. okruh 5 – snížená teplota v místnosti

H 16

Top. okruh 6 – denní režim

H 16a-g Top. okruh 6 – týdenní režim
H 17
H 18

Top. okruh 6 – denní teplota v místnosti
Top. okruh 6 – snížená teplota v místnosti

ZAP 17:00 00:00
VYP 20:00 00:00
Po Ut St Ct Pa So Ne
ZAP 17:00 00:00
VYP 20:00 00:00
60°
ZAP 06:00 15:00
VYP 09:00 22:00
Po Ut St Ct Pa So Ne
ZAP 17:00 00:00
VYP 20:00 00:00
20°
16°
ZAP 06:00 15:00
VYP 09:00 22:00
Po Ut St Ct Pa So Ne
ZAP 17:00 00:00
VYP 20:00 00:00
20°
16°

Je-li parametr č.D12 (instal. rozhraní) nastaven na „Oddělené vypínání dle venkovní teploty“, lze pro každý topný okruh
nastavit různou teplotu.
č. 11
Topení vyp. přes venkovní teplotu
6°
č. 11a-h Top. okruh 1-A a ext. TO vyp. přes venkovní teplotu
6°
č. 12
Všechny TO vyp. při denním snížení
8°
č.12a-g Top. okruh 1-A vyp při denním snížení
8°
č. 13
Všechny TO vyp při nočním snížení
-5°
č. 13a-g Top. okruh 1-A vyp. při nočním snížení
-5°
č. 15
Režim dovolená
neaktivní
č. 15a-g Režim dovolená TO 1-A
neaktivní
č. 16
Doba dovolené
od-do
č. 16a-g Doba dovolené TO 1-A
od-do
č. 19
Palivo
štěpka
stejnoměrné
č. 19a Druh vynašeče
vyprazdňování
č. 20
Datum / čas
č. 21
Povolení pro dálkové údržby
nepovoleno
č. 21a Autom. deaktivace povolení
10 min.
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Parametry

Menu
1
2
3
4
5
6
6a
6b
6c
6d
7
8

Popis
Top. okruh 1
TO 1 strmost
TO 1 min. tepl. výstupu
TO 1 max. tepl. výstupu
TO 1 doba běhu směšovače
TO 1 dálk. ovládání
TO 1 dálk. ovládání
Zobr. termostatu TO 1
TO 1 zobr. termostatu FR40
TO 1 korekce prost. přes dálk.ovl.
TO 1 dálk. vedení
Letní ohřev koupele TO 1

Tov. nast.
Je
není k disp.
1.60
30°C
70°C
90 sek
není
s čidlem v místn.
bojler 1
není výběr
0°C
bez dálk.ved.
vyp

Menu
A 31
A 32
A 33
A 34
A 35
A 36
A 36a-d
A 37
A 38
A 38a-c
A 39
A 39a-f

Popis
Top. okruh 4
TO 4 strmost
TO 4 min. teplota výstupu
TO 4 max. teplota výstupu
TO 4 doba běhu směšovače
TO 4 dálkové ovládání
Parametry dálk. ovl. TO 4
TO 4 dálk. vedení
Letní ohřev koupele TO 4
Parametry letního ohř. koup. TO 4
Podl. top. TO 4
Podl. top. - parametry TO 4

Tov. nast.
není k disp.
1.60
30°
70°
90 sek
není k disp.
dle tov.nast.
bez dálk.ved.
vyp
dle tov. nast.
vyp
dle tov. nast.

A 41

Top. okruh 5

není k disp.

TO 5 strmost
TO 5 min. teplota výstupu

1.60
30°C

TO1 min. teplota zásobníku

A 8b

Top. okruh1

A 8c

Top. okruh 1 –požad. t.výstupu

60°C
ZAP 06:00
18:00
VYP
30°C09:00 21:00

A 9

Podlah.top. TO 1

vyp

A 42
A 43

A 9a

Podlah.TO1 min.pož.t.výstupu

20°C

A 44

TO 5 max. teplota výstupu

70°C

A 9b

Podlah.TO1 nárůst pož.t.výstupu

A 45

TO 5 doba běhu směšovače

90 sek

A 9c

Podlah.TO1 nárůst po

5°C
1 den

A 46

TO 5 dálkové ovládání

není

A 9d

Podlah.TO1 max.pož.t.výstupu

45°C

A 46a-d

Parametry dálk. ovl. TO 5

dle tov.nast.

A 9e

Podl.TO1 max.pož.t.výstupu-výdrž 4 dny

A 47

TO 5 dálk. vedení

bez dálk.ved

A 9f

Podlah.TO1 redukce pož.t.výst.

10°C

A 48

letní ohřev koupele TO 5

vyp

A 11
A 12

Top. okruh 2
TO 2 strmost

není k disp.
1.60

A 48a-c
A 49
A 49a-f

Parametry letního ohř. koup. TO 5
Podl. top. TO 5
Podl. top. - parametry TO 5

dle tov.nast.
vyp
dle tov.nast.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

TO 2 min. teplota výstupu
TO 2 max. teplota výstupu
TO 2 doba běhu směšovače
TO 2 dálkové ovládání
Parametry dálk. ovl. TO 2
TO 2 dálk. vedení
Letní ohřev koupele TO 2
Parametry letního ohř. koup. TO 2
Podl. top. TO 2
Podl. top. - parametry TO 2

30°C
70°C
90 sek
není
dle tov.nast.
bez dálk.ved.
vyp
dle tov.nast.
vyp
dle tov.nast.

A 51
A 52
A 53
A 54
A 55
A 56
A 56a-d
A 57
A 58

Top. okruh 6
TO 6 strmost
TO 6 min. teplota výstupu
TO 6 max. teplota výstupu
TO 6 doba běhu směšovače
TO 6 dálkové ovládání
Parametry dálk. ovl. TO 6
TO 6 dálk. vedení
Letní ohřev koupele TO 6

není k disp.
1.60
30°C
70°C
90 sek
není
dle tov.nast.
bez dálk.ved
vyp

A 21
A 22

Top. okruh 3
TO 3 strmost

není k disp.
1.60

A 58a-c
A 59
A 59a-f

Parametry letního ohř. koup. TO 6
Podl. top. TO 6
Podl. top. - parametry TO 6

dle tov.nast.
vyp
dle tov.nast.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

TO 3 min. teplota výstupu
TO 3 max. teplota výstupu
TO 3 doba běhu směšovače
TO 3 dálkové ovládání
Parametry dálk. ovl. TO 3
TO 3 dálk. vedení
Letní ohřev koupele TO 3
Parametry letního ohř. koup. TO 3
Podl. top. TO 3
Podl. top. - parametry TO 3

30°C
70°C
90 sek
není
dle tov.nast.
bez dálk.ved
vyp
dle tov.nast.
vyp
dle tov.nast.

A 61
A 62
A 63
A 64
A 65
A 66
A 66a-d
A 67
A 68

Top. okruh A
TO A strmost
TO A min. teplota výstupu
TO A max. teplota výstupu
TO A doba běhu směšovače
TO A dálkové ovládání
Parametry dálk. ovl. TO A
TO A dálk. vedení
Letní ohřev koupele TO A

není k disp.
1.60
30°C
70°C
90 sek
není
dle tov.nast.
bez dálk.ved
vyp

A 68a-c
A 69
A 69a-f

Parametry letního ohř. koup. TO A
Podl. top. TO A
Podl. top. - parametry TO A

dle tov.nast.
vyp
dle tov.nast.

23
24
25
26
26a-d
27
28
28a-c
29
29a-f

Topný okruh 6

13
14
15
16
16a-d
17
18
18a-c
19
19a-f

Topný okruh 5

A 8a

Topný okruh A

Topný okruh 1
Topný okruh 2

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Topný okruh 4

Přehled parametrů – Instalatér

2

Topný okruh 3

VIII
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Je

11

Menu
1
2
3
4
5
6
7
8
8a
8b

Bojler 2
Bojler 3

Menu
C 1a
C 1b
C 2
C 3
C 3a
C 3b
C 4
C 4a
C 5
C 6

Popis
Zvýšení zpátečky
Zpátečka - doba běhu směšovače
Provoz zásobníku nebo ciz. zdroje
Zásobník / Bojler
Čidlo zásobníku
Ohřev zásobníku / bojleru intern.
Zásobník – požad. teplota
Ohřev zásobn. – požad. tepl. kotle
Nucený ohřev zásobn. / denní čas
Ext. TO s analog. regulací

C 6a

Tov. nast. Je
směš.+čerp.
140 sek
není k disp.
bojler externí
kotel
čidlo bojleru A
60°C
78°C
--:-deaktivován
o
69°C

B 12
B 13

Bojler 2 spínací rozdíl tepl.
Bojler 2 min. teplota

6°C
40°C

C 8
C 9

B
B
B
B
B
B
B

Progr. proti legionele
Progr. proti legionele – požad. tepl.
Progr. proti legionele – spínací čas
Bojler 2 –dálkové vedení
Oběh. čerpadlo bojleru 2
Oběh. čerp. bojleru 2 – doba běhu
Oběh. čerp. bojleru 2 – prodleva

VYP
70°C
Po-18:00
bez dálk.ved
není
180 sek
15 min

Menu
D 1a-c
D 1f
D 2
D 3

Popis
HKM-Touch 0, 1, 2 zobrazení
Zobrazení spotřeby
Protizámr. čerp. ZAP pod venk.t.
Protizámr. požad. tepl. výstupu

Tov. nast.
není výběr
není k disp.
1°C
7°C

D 4

Přepnutí režimu den / snížení

ZAP 06:00 00:00
VYP 22:00 00:00

D 5a
D 5b
5
D
r/s/t
D 7
D 8
D 9
D 10
D 11

Odpopelnění – odsávání popela
Povolit odsávání popela
Povolit odpopelnění
štěpka / pelety / miscanthus volný
Všechny TO letní odst. - blokov.
Letní čas - přepínání
Denní / týdenní režim
Počet bloků týd. režimu
Povolit režim dovolená

není k disp.
ZAP 06:00 22:30

D 11a

Režim dovolená

B
B
B
B
B

14
15
16
17
18
18a
18b

21
22
23
24
25

B 26
B 27

Bojler 2

Bojler 3
Bojler 3 spínací rozdíl tepl.
Bojler 3 min. teplota
Progr. proti legionele
Progr. proti legionele – požad. tepl.
Progr. proti legionele – spínací čas
Bojler 3 –dálkové vedení

není k disp.

C 7

není
6°C
40°C
VYP
70°C
Po-19:00
bez dálk.ved

D 12

B 28a

Oběh. čerpadlo bojleru 3
není
Oběh. čerp. bojleru 3 – doba běhu
180 sek

B 28b

Oběh. čerp. bojleru 3 – prodleva

15 min

B
B
B
B
B

Bojler A
Bojler A spínací rozdíl tepl.
Bojler A min. teplota
Progr. proti legionele
Progr. proti legionele – požad. tepl.
Progr. proti legionele – spínací čas

není
6°C
40°C
VYP
70°C

D
D
D
D
D

Po-17:00

D 31b

Bojler A –dálkové vedení
Oběh. čerpadlo bojleru A
Oběh. čerp. bojleru A – doba běhu
Oběh. čerp. bojleru A – prodleva

bez dálk.ved
není
180 sek
15 min

D 32
D 33
E 1

B 60

Bojler – přednostní spínání

B 90

Povolit všechny min tepl. bolerů

ZAP
ZAP 06:00
VYP 22:00

B 28

Bojler A

Tov. nast. Je
k disp.
6°C
40°C
VYP
70°C
Po-17:00
bez dálk.ved
není
180 sek
15 min

Požad. tepl. kotle - externí TO
Výstup čerpadla
(Externí č. / čerp. dálk. vedení 2)
Ext. top. okruh na dálk. vedení
Cizí zdroj tepla

B 11

31
32
33
34
35

B 36
B
B
B
B

B 1-A

Popis
Bojler 1
Bojler 1 spínací rozdíl tepl.
Bojler 1 min. teplota
Progr. proti legionele
Progr. proti legionele – požad. tepl.
Progr. proti legionele – spínací čas
Bojler 1 –dálkové vedení
Oběh. čerpadlo bojleru 1
Oběh. čerp. bojleru 1 – doba běhu
Oběh. čerp. bojleru 1 – prodleva

Zásobník

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Parametry

Všeobecně

Bojler 1

VIII

12

37
38
38a
38b

D
D
D
D

13
20
21
21a
22
23
24
31
31a

dálk.ved 2
bez dálk.ved
není k disp.

ZAP 06:00 00:00
VYP 24:00 00:00

120 min
autom.
denní režim
2
ne

všechny TO
společně
všechny TO
Venkovní tepl. – odstavení
společně
Venkovní čidlo
k disp.
ETÜ- kontrola tepl. podáv. šneku k disp.
TÜB - tepl. ve skladu paliva
k disp.
TÜB - tepl. ve skladu paliva 2
k disp.
Dvojitý vynašeč – doba přepnutí
Info / průběh
Aktivovat ModBus
Druh režimu
Přepínací jednotka
Přepín. jednotka
Změna pozice za:
Regul. dálk. vedení - přehřátí
Regul.dálk.ved.-doba běhu směš.
Jazyk

300 min
nezobrazovat
Ne
dle typu
není k disp.
10 dní
5°C
140 sek
dle tov.nast.
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Je

Parametry
Menu
Popis
F 1
Kaskáda
F 2
Kaskáda - adresa
F 3
Kaskáda - priorita
F 4

Kaskáda - zásobník

F 5
F 6
F 7

Kaskáda – povolit TO
Kaskáda – počet násl. kotlů
Kaskáda - min. překr. doby
běhu

F 8

Kaskáda - max. překr. doby
běhu
Kaskáda - max. výkon
Kaskáda - max.doba běhu na
plný výkon
Kaskáda - max.doba běhu na
min. výkon

30 hod

Kaskáda - reset doby běhu na
plný výkon
Kaskáda - max. odchylka
kotel / výhybka
Kaskáda - limit venk. teploty
2 Kotle ZAP
Kaskáda - limit venk. teploty
3 Kotle ZAP
Kaskáda - limit venk. teploty
4 Kotle ZAP
Kaskáda – počet kotlů ZAP
externí požadavek
Kaskáda – požad. teplota kotle
při poruše CAN
Kaskáda – reset kaskády

1 min

F 9
F 10
Kaskady

Tov. nast.
není k disp.
A
P1
zásobník
(bojler interní)
tepl. kotle
1
10 hod

F 11
F 12
F 13
F 14
F 15
F 16
F 17
F 18
F 19

VIII

Je

90%
30 min
60 min

8°C
0°C
-10°C
-20°C
0
75°C
Ne
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VIII

Parametry
Přehled parametrů - Servis

3

Hodnoty v závorce (...) platí pro ECO-HK 200

GSM

Menu

Popis

Popis
Čas pro potvrzení
Autom. reset GSM

K20
K21

Kotel TÜB – max. teplota ve skladu
Kotel ETÜ max. tepl. v podáv. kanálu

60°C
50°C

K29

Kotel – překroč. max. teploty desky

60°C

K10
K10a
K11
K12
K13

Kotel – výkonové hoření - min. výkon
30 %
Regul. výkonového hoření - max. výkon
100 %
Kotel – otáčky sání 100% výkonu
viz přehled níže
štěpka/pelety/miscantus
Kotel - min. teplota na obtoku (Bypass)
75°C
Kotel - min. teplota
78°C
Kotel - max. teplota
85°C
Kotel - spínací rozdíl teplot
6°C
Kotel – překročení požad. teploty
4°C

K30
K31
K32
K32a
K40

78°C
120 min
100%
50%
60%

K14

Kotel - teplota spalin pod – porucha

70°C

K51

Kominík – požadov. teplota
Kominík – doba běhu
Kominík - max. výkon při plné zátěži
Kominík - max. výkon při částečné zátěži
Omezení výkonu při poruše
Klapka prim. vzduchu - požad. hodnota
při udržení žhavé vrstvy

K15

Kotel – čas - teplota spalin - porucha

15 min

Čerpadlo dálk. vedení 1
spouštěcí teplota
Čerpadlo dálk. vedení 2
spouštěcí teplota
Čerpadlo regulovaného dálk. vedení
spouštěcí teplota
Čerpadlo top. okruhu 1 – A
spouštěcí teplota
Čerpadlo top. okruhu 1 – A
spouštěcí teplota
Externí top. okruh
spouštěcí teplota
Čerpadlo bojleru 1 – A
spouštěcí teplota
Zpátečka – minimum
Zpátečka – rozpětí
Zpátečka rozpětí – autom. rozsah nastavení
Čerp. zpátečky – spouštěcí teplota
Zvýšení zpátečky pod – porucha
Směš. zpátečky otevřít při prvním najetí

58°C

L12

60 min

59°C

Zpátečka – čas pro poruchu
zvýšení zpátečky

L12a

Směš. zpátečky - interval

10 sek

59°C

L12b

Směš. zpátečky – konstanta kp

1,2 sek

60°C

L12c

Směš. zpátečky – konstanta Tn

30 sek

L12d

Zpátečka min. doba běhu směšovače

0,6 sek

L12e

Zpátečka max. doba běhu na interval

K1
K2

K - Kotel

L1
L2

L - Čerpadla

L2a
L3 –
L4e
L4iL4o
L5
L6 –
L7b
L10
L10a
L10b
L10c
L11
L11e

M – Top. okruhy

5 min
ne

31°C
64°C
62°C

L13

Zpátečka – typ čerpadla

58°C
15 (20)
5
47°C
50°C
30%

L20
L21
L22
L24
L30
L31

Zpátečka – reg. zásobníku 3 čid. Kp
Zpátečka – reg. zásobníku 3 čid. Tn
Zpátečka – reg. zásobníku 3 čid. Tv
Zpátečka – zásobník střed – požad.t.
Směšovač zpátečky při KTH Kp
Směšovač zpátečky při KTH Tn

92°C
-10°C

M8 –
M9e
M10

Top. okruh 1 – A
min. doba běhu směšovače
Externí TO

40°C

M11

Všechny TO - proporcionální konstanta

10°C

M12

Všechny TO - diferenční tepl. pro
směšovač
Regulované dálk. vedení diferenční tepl. pro směšovač
Regulované dálk. vedení
min. doba běhu směšovače

Všechny TO – čerpadla ZAP
přes teplotu kotle
Všechny TO – venkovní teplota při
bezpečnostním sepnutí
Všechny TO – využití zbytkového tepla
než kotel pod
Všechny TO – přehřátí kotle
po tepl. výstupu
Top. okruh 1 – A
faktor vlivu místnosti – dálk. ovládání
Všechny TO – zpoždění při snížení

1

M14

15 min

M15

N1

Čerp. bojleru ZAP při tepl. kotle přes

90°C

N5

Zvýšení na kotli – progr. legionela

N2

Difer. teplota pro čerp. bojleru

1°C

N6

Všechny bojlery

N3

Faktor přednosti bojlerů

1

N7

Zvýšení na kotli při ohřevu bojleru

N4

Čerp. bojleru - doběh zbyt. teplo

M1

N - všechny bojlery

z výroby

Menu

Prodleva alarmu SMS
GSM-Modul - reset

K3r-t

14

z výroby

J3
J4

J1
J2

M1a
M2
M3
M4 –
M5e
M7

10 min
Auto Reset ANO

0%

50%
vysokoefektivní
čerpadlo
0,5
1000 sek
0 sek
60°C
0 sek
30 sek

5°C
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0,3 sek
bez venkovní
teploty
100 %
1°C
1°C
0,3 sek

5°C
zbytk. teplo opakovaně
10°C

Parametry

O3

Zásobník – převýšení TO
- požadov. teplota
Zásobník - spín. diference TO
- požadov. teplota
Zásobník - převýšení tepl. bojleru

5°C

O10

Cizí zdroj – spínací teplota

60°C

O4

Zásobník - spín. diference tepl. bojleru

1°C

O11

Cizí zdroj – rozpětí

2°C

O5

Kotel – zásobník - tepl. na patě

58°C

O12

Cizí zdroj – blokovací čas

15 min

O13

Využití zbytkového tepla
než teplota kotle pod

65°C

P - Zapalování

O – Zásobník

O1
O2

5°C

O8

Využití kapacity zás. – referenční tepl.

75°C

5°C

O9

Bojler – diferenční regulace

ZAP

O6

Zásobník - tepl. diference

5°C

O7

Čerpadlo zásobníku ZAP - KT-rozpětí

5°C

P1

Zapalování - překroč. doby

P2r-t
P3

Žh.vrstva-požad. při zapálení
štěpka/pelety/miscanthus
Max. sání při zapalování ZAP

75%

P4

Podtlak požad. zapalování

105 Pa

P5

Hysterese - hlad. žhavé vrstvy

P6

Sání při zatápění

P7

1%
100°C

P41

Delta O2 - zapalování VYP
Teplota spalin při přechodu do
výkonového hoření
Nárůst teploty spalin

P42

O2 max při přechodu do výkon. hoření

16 %

1°

P43

Čas O2 max při přechodu výk. hoření

10 sek

90%

P44

Prim. vzduch při přechodu výk. hoření

100%

Zapalování - doba nahřátí

0 sek

P45

Rampa při přechodu do výkon. hoření

120 sek

P10

Zapalování - druhý pokus po

6 min

P46

Tepl.spal.komory při přech. výk. hoření

150°C

P11

Čidlo žhav. vrstvy - převýšení

5°

P50

Dopr. množství před zapálením GBF

40 %

P12

Podtlak – převýšení

10 Pa

P51

Doba podávání před zapálením GBF

180 sek

P14

Počet pokusu o zapálení

4

P60

Max. pokles O2 při klap.prim.vzd. zavř

P15

Posuv - zpětný chod před doplněním

2 sek

P61

Klapka prim. vzduchu zavř na

P30

Zapalování ZAP při O2 >

20 %

P62

Interval pro max. pokles O2

Q0

Odpopelnění - start

Q1

Min. doba běhu – výkon. hoření

Q2r-t

Max. doba běhu – výkon. hoření
štěpka / pelety / miscanthus

20 min
60° / 36° / 65 °C

P31
P40

20°C

-0,2%
10 sek
10 sek

Ne

Q13b

Jmen. proud motoru – šikmý šnek

60 min

Q13c

Zpoždění startu – šikmý šnek

20 sek

Zpoždění vypnutí – šikmý šnek

20 sek

180 / 300 / 120 min Q13d

1,4A

Q4r-t

Doba vyhoření
štěpka / pelety / miscanthus
Sání max. při vyhoření
štěpka / pelety / miscanthus

Q5

Redukce žhavé vrstvy před vyhořením

10 °C

Q20r-t

Q6

Odpopelnění rošt – typ motoru

SPG

Q21r-t

Q9

Počet chodů VPŘED/ZPĚT
šneku na popel

1

Q22

Doba klidu pro velké odpopelnění

60 min

Q10r

Impulsy iniciátoru popela - štěpka

30

Q23r-t

Počet do nuceného vel. odpopelnění
štěpka / pelety / miscanthus

1/1/1

Impuls inic.popela - štěpka-zpět.chod

0

Q25

Max. proud motoru otočného roštu

160 mA

Q10s

Impulsy iniciátoru popela - pelety

14

Q26

Motor roštu – doba zpětného chodu

10 sek

Q10t

Impulsy iniciátoru popela - miscanthus

50

Q30

Otevření roštu

0°

Q11

Odpopelnění- max. proud motoru

2,5 A

Q50

Odsávání popela - počet odpopelnění

1x

Q11a

Odpopelnění- max. proud motoru jednofázový

3,2A

Q51r-t

Doba odsávání popela
štěpka / pelety / miscanthus

Q12

Odpopelnění- jmen. proud motoru

1,2A

Q52

Nucený tah při odsávání popela

Q12a

Odpopelnění- jmen. proud motoru jednofázový

2,0A

Q53

Počet odsávání na jedno odpopelnění

Q13a

Max. proud motoru – šikmý šnek

2,5A

Q54

Odpopelnění – nové odpopelnění

Q3r-t

Q – Vynašeč popela

VIII

Q10r-b

8 / 16 / 3 min

Q13e

Odpopelnění -šikmý šnek – zpět.chod

3x

viz přehled níže

Q19

Tolerance čidla žhavé vrstvy – požad.
vel.odpopelnění

10°

Zpoždění otočení roštu –
štěpka / pelety / miscanthus
Počet otočení roštu –
štěpka / pelety / miscanthus

0 / 20 / 0 sek
1/1/2

90 / 90 /100 sek
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VIII

Parametry
R0

Motor podávání

R1r-t

Podávání – požad.hodnota žhav.vrstvy
štěpka / pelety / miscanthus

R2

Podávání – doba výstrahy
podávané množství

T - Regulace

S Lambda sonda

R - Podávací jednotka / vynašeč paliva

R9

16

R9a

Podávání – podáv. množství (kg/h)
Podávání – výstraha při stavu skladu

ABM

R28a-d

Přepínací jednotka požadov. poz.1-4

6 / 71 / 136 / 198

viz přehled níže

R30r-t

Faktor RA- dopr. množství – štěpka

viz přehled níže

45 min

R40-c

Max. proud motoru RA
0.18 / 0.25 / 0.37 / 0.55 kW

1,1 / 1,6 / 1,7 / 2,5 A

0

R40d-g

Max. proud motoru RA 2
0.18 / 0.25 / 0.37 / 0.55 kW

1,2 / 1,6 / 1,7 / 2,5 A

1000 kg

R40h-j

Max. proud motoru
RAS / RAD / RAS 3~

3,2 / 1,6 / 2,5 A

R10
R10A

Podávání -max. proud motoru
ABM / STM

1,7 / 2,5 A

R41-c

Jmen. proud motoru RA
0.18 / 0.25 / 0.37 / 0.55 kW

0,7 / 1,2 / 1,2 / 1,7A

R11

Podávání – jmen. proud motoru
ABM / STM

1,2 / 1,7 A

R41d-g

Jmen. proud motoru RA 2
0.18 / 0.25 / 0.37 / 0.55 kW

0,7 / 1,2 / 1,2 / 1,7A

R13

Podávání -max. zpětný chod

45 sek

R41h-j

Jmen. proud motoru
RAS / RAD / RAS 3~

R16

Podávání -max. proud motoru komory

1,7 A

R42

Doba zpět. chodu vynašeče

5 sek

R17

Podávání –jmen.proud motoru komory

1,2 A

R50

Max. proud motoru spojovacího šneku

2,5 A

R20r-t

Podávání – takt
štěpka / pelety / miscanthus

10 / 30 / 10 sek

R51

Jmen. proud motoru spoj. šneku

1,7 A

R21

Autom.plnění – doba běhu sání

70 min

R52

Doba zpět. chodu spojovacího šneku

10 sek

2,0 / 0,8 / 1,2 A

R22

Plnění RAS – maximální doba plnění

45 min

R53r-t

Faktor dopr. množství - spoj. šnek
štěpka / pelety / miscanthus

R22a

Plnění RAD – maximální doba plnění

10 min

R60

Redukce podávání
při žhav.vrst. nad požad.

R23

Zpoždění RA při sání

5 sek

R61

R24

Plnění RAS – doběh sacího vent.

10 sek

R62

R25

Plnění RAS – zpoždění
hladinoměr plného stavu

5 sek

R63

R25a

Plnění RAD – doběh šneku vynašeče

20 sek

R64

Podávání – redukce dopr. množství při
přeplnění

5%

R26

Přepínací jednotka – max. doba sání

10 min

R65

Podávání – dopr. množství při ETÜ

10 %

R27

Přep. jednotka – min. rychlost

0,3

S1r-t

Lambda - požad hodnota O2
štěpka / pelety / miscanthus

7 / 7,5 / 8 %

S6

Lambda tepl. ve spal. komoře
překročení O2 – nárůst Kp

3

S2

Kominík – požad. hodnota O2
-plné zatížení

7,00 %

S4

Lambda tepl. ve spal. komoře
překročení O2 – nárůst Kp

600 sek

S3

Lambda O2-stop diference

3,00 %

S9

Lambda sání při kalibraci

S4

Lambda nárůst O2 - částečný výkon

0,7 %

S10

Kotel-doběh odsávání dokud O2 přes

14,00 %

S5

Lambda max. teploty ve spal. komoře

620°C

T1
T2

Regulátor- teploty spalin minimum
Regulátor- teploty spalin maximum

100 °C
200 °C

T25
T26

Regulátor dopr.mn. při def. tepl.žh Kp
Regulátor dopr.mn. při def. tepl.žh Tn

1
120 sek

T3

Regulátor- omez. teploty spalin Kp

1

T27

Regulátor dopr.mn. při def. tepl.žh min.

0

T4

Regulátor- omez. teploty spalin Tn

250 sek

T28

Regulátor dopr.mn. při def.tepl.žh max.

105

T5

Regulátor korekt. tepl. spalin při 150 °C

-10 °C

T30

Regulátor prim. vzduchu (O2) Kp

4

T10

Regulátor- reg. teploty kotle Kp

3,5

T31

Regulátor prim. vzduchu (O2) Tn

T11

Regulátor- reg. teploty kotle Tn

800 sek

T32

Regulátor prim. vzduchu (O2) Tv

120
0

T12

Regulátor- reg. teploty kotle Tv

0 sek

T33

Regulátor prim. vzd.-faktor D-filtr

T13

Regulátor- reg. teploty kotle T1

10

T34

Regulátor prim.vzd.-negat. zesílení

T14

Regulátor- reg. teploty kotle xw_exp

1,5

T35

Regulátor prim.vzd. maximum

100 %

T20

Regulátor dopr. množství žhav.vrst.Kp

1,5

T36

Regulátor prim.vzd.-vadná lambda

25 %

T21

Regulátor dopr. množství žhav.vrst. Tn

350 sek

T37

Regulátor prim.vzd.-odpopelnění

0%

T22

Regulátor dopr. množství žhav.vrst. z

0

T40

Regulátor podtlaku Kp

0,1

T23
T24

Regulátor dopr. množství žhav.vrst. min
Regulátor dopr. množství žhav.vrst.max

0
105

T41

Regulátor podtlaku Tn

4 sek

T42

Regulátor podtlaku Tv

0 sek

Podávání – čas při přeplnění
Podávání – dopr. množství při
přeplnění
Podávání – stop přeplnění
při požad. tepl. žhavé vrstvy pod
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100 / 100 / 100 %
15°
30 sek
70 %
0°

60 %

2
1,2

Z – Spec. funkce

U – Sání /
podtlak

T - regulace

Parametry

VIII

T50

Sání Kp

30

T62

Servis-senzor čidlo žhav.v. offset (L)

190

T51

Sání Tn

30 sek

T62a

Servis-senzor čidlo žhav.v. offset (R)

190

T60

Servis – senzor posuv.roštu offset (L)

-45

T63

Servis-senzor 0% terc.kl. požad při prim.kl

100 %

T60a

Servis – senzor posuv.roštu offset (R)

45

T64

Servis-senzor 100% terc.kl. pož při prim.kl

40 %

T61

Servis – senzor popel.roštu offset (L)

45

T65

Servis-senzor 0% terc.kl. max při výkonu

30 %

T61a

Servis – senzor popel.roštu offset (R)

-45

T66

Servis-senzor 100% terc.kl. max při výk.

100 %

T67

Servis-senzor -terc.kl. max rychlost zavír.

10 %

U1

Podtlak- požad.hodn. při 30% odtahu

30 Pa

U20

Sání - typ motoru

U2

Podtlak- požad.hodn. při 80% odtahu

180 Pa

U21

Sání - regulátor max.počet ot. za min

3500

U10

Podtlak- mezní hodnota –
výstraha/poruch

50 %

U22

Sání - tolerance počtu otáček

30 %

U11

Podtlak- čas do poruchy

Z0

Výkon kotle

dle výr.nast.

Z2

Nahrát parametry

Z1

Typ kotle

ECO-.....

Z3

Uložit sadu parametrů

Z1a

Konstrukce kotle

vpravo / vlevo

Z4

Nahrát výrobní parametry

uživatel/instal./servis

Z1b

Přídavné funkce

není

Z4a

Povolit stažení souboru parametrů

uživatel/instal./servis

Z1d

Motor vynašeče

0,37 kW

Z5

Reset – provozní hodiny

ano/ne

Z1e

Motor vynašeče 2

0,37 kW

Z7

Vše vynulovat

ano/ne

Z1f

Motor popelového šneku

3-fáze

Z7a

Backup na ID kartě kotle

ano/ne

Z1j

Šikmý šnek na popel

není

Z8

Komisní číslo

Z1k

Power conwerter

není

Z9

Přehled poruch

EC motor

30 sek

Z10

ano/ne
ano/ne

...
přehled poruch

Zobraz. poruchy senzoru roštu

Parametry s různými hodnotami – dle typu kotle:

ne

ECO-HK 150

ECO-HK 200

K3r

Kotel- otáčky sání 100% výkon - štěpka

65 %

85 %

K3s

Kotel- otáčky sání 100% výkon - pelety

65 %

85 %

K3t

Kotel- otáčky sání 100% výkon - miscanthus

55 %

70 %

Q4r

Sání max. při vyhoření - štěpka

75 %

95 %

Q4s

Sání max. při vyhoření - pelety

75 %

95 %

Q4t

Sání max. při vyhoření - miscanthus volný

65 %

80 %

R30r

Vynašeč paliva -faktor dopr. množství štěpky

60 %

80 %

R30s

Vynašeč paliva -faktor dopr. množství pelet

20 %

25 %

R30t

Vynašeč paliva -faktor dopr. množství miscanthus volný

80 %

100 %
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IX

Kapitola IX: Odstranění poruch

1

Hlášení o poruše

POZOR
Změny oproti běžnému provozu
Poranění, poškození zařízení
• při vysokém výkonu, teplotě či vibracích pohonu, nezvyklých
zvucích nebo zápachu, aktivaci bezpečnostních zařízení apod.
• ihned informujte instalačního technika nebo f. Hargassner
• pravidelně provádějte předepsanou činnost ohledně
údržby a inspekcí

A

Poruchy se zobrazují v okně displeje jako textové hlášení.

na standardním displeji se v místě výskytu poruchy zobrazí výstražný
trojúhelník (A)
Opatření k odstranění poruchy popsaná v následujícím textu jsou určena
pro obsluhu zařízení.
Pokud poruchu nedokáže obsluha odstranit, zavolejte instalačního
technika nebo f. Hargassner.
B

1.1

Zobrazení přehledu poruch

Pokud se objeví porucha:
 stiskněte klávesu <PORUCHA> (B)
zobrazení přehledu poruch (aktuálních poruch)
17. června 10:35

Přehled poruch

0090 Deska IO kotle není připojena
Po 17-06-2013
09:36
0087 Porucha ventilátoru sání
POZOR! Neotvírejte dveře
09:37
Po 17-06-2013

Info

1.2

Nastavení

Standard

Funkce

Odstranit – potvrdit poruchu

Po odstranění poruchy:
 stiskněte klávesu

18
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1.3 Přehled poruchových hlášení
č.

Původce

Příčina/Problém

Řešení (po odstranění poruchy stisknout ENTER)

Zelené kontrolky H7 na desce
nesvítí

Vadná pojistka F13 nebo chybí L1
nebo je vadný či odpojený spoj. kabel
z desky na ovlád. jednotku

Vyměnit pojistku F13 (viz nálepka na desce); zkontr.
připojení sítě L1 nebo zkontr. kabel z desky na BCE;

Pozor přehřátí – vypadl STB

Přehřátí na kotli, nebo vadný přívod
k STB, nebo došlo při ručním topení
k přehřátí, vzduch v topném
systému nebo vadné čerpadlo
(čerpadla)

Nechejte kotel vychladnout pod 90°C, u STB (na čelní straně
kotle) sejměte kryt a zamáčkněte tlačítko; nechejte
elektrikáře zkontrolovat přívod k STB; zkontr. čerpadla;
zavolejte servis a vyměňte desku I/O

2

Nadproud - podávací šnek

Něco zablokovalo kanál šneku nebo
dávkovací komoru; nože dávkovací
komory poškozené nebo blokáda
šneku

Odstraňte cizí těleso, v ručním režimu (č. 4) pomocí tlač.
dopředu/dozadu pohněte šnekem (kontr. proud motoru);
event. vyměňte opotřebené závity šneku; zkontr.
elektronickou ochranu motoru; zavolejte servis

3

Nadproud - šnek vynašeče
paliva

Příliš velký kus ve šnekovém kanálu
nebo blokáda šneku

Odstraňte cizí těleso, v ručním režimu (č. 3, č. 3a pro RA- 2)
pomocí tlač. dopředu/dozadu pohněte šnekem (kontr. proud
motoru); event. vyměňte opotřebené závity šneku; zavolejte
servis

5

Nadproud – spojovací šnek

Příliš velký kus ve šnekovém kanálu
nebo blokáda šneku

Odstraňte cizí těleso, v ručním režimu (č. 5) pomocí tlač.
dopředu/dozadu pohněte šnekem (kontr. proud motoru);
event. vyměňte opotřebené závity šneku; zavolejte servis

Tepelná ochr. – podávací šnek

Přetížený motor, možná blokace
tělesem, či chybně nastavená el.
ochrana motoru

Odstraňte cizí těleso, v ruční m režimu (č. 4) pomocí tlač.
dopředu/dozadu pohněte šnekem; event. vyměňte
opotřebené závity šneku; zkontr. elektronickou ochranu
šneku; zkontr. lehkost chodu dávkovací komory; zavolejte
elektrikáře nebo servis a vyměňte desku I/O

Tepelná ochr. – šnek vynašeče

Přetížený motor, možná blokace
tělesem, či chybně nastavená el.
ochrana motoru

Odstraňte cizí těleso, v ruční m režimu (č. 3) pomocí tlač.
dopředu/dozadu pohněte šnekem; event. vyměňte
opotřebené závity šneku; zkontr. elektronickou ochranu
šneku; zavolejte elektrikáře nebo servis a vyměňte desku I/O

není

1

6

7

8

Tepelná ochr. – šnek na popel

Přetížený motor, možná blokace
tělesem, či chybně nastavená el.
ochrana motoru

Odstraňte cizí těleso, v ruční m režimu (č. 2) pomocí tlač.
dopředu/dozadu pohněte šnekem; event. vyměňte
opotřebené závity šneku; zkontr. elektronickou ochranu
šneku; zkontr. lehkost chodu dávkovací komory; u vynašeče
popela může potíže způsobovat i těžký chod čistícího
zařízení kotle, nebo automat. vynášení polét. popela;
zavolejte elektrikáře nebo servis a vyměňte desku I/O;

9

Tepelná ochr. – spojovací
šnek

Přetížený motor, možná blokace
tělesem, či chybně nastavená el.
ochrana motoru

Odstraňte cizí těleso, v ruční m režimu (č. 5) pomocí tlač.
dopředu/dozadu pohněte šnekem; event. vyměňte
opotřebené závity šneku; zkontr. elektronickou ochranu
šneku; zavolejte elektrikáře nebo servis a vyměňte desku I/O

10

Čidlo tepoty spalin- špatně
připojeno

Špatně napojené čidlo (pouze při
zprovoznění) nebo vadná HS-deska

nechat zkontr. zapojení čidla elektrikářem; vyměnit čidlo
spalin nebo levou HS-deskou;

11

Čidlo teploty spalinpřerušení

Nenapojené čidlo, nebo
přerušené vedení

připojit čidlo; zkontr. vedení a svorkovnici; vyměnit čidlo
nebo I/O - desku;

Zkrat na čidle nebo vedení

Nechat zkontr. zapojení čidla elektrikářem.

Nenapojené čidlo, nebo
přerušený tok dat

Připojit čidlo; zkontr. vedení a svorkovnici; zaměnit vadné
čidlo za jiné, pokud se objeví jiný druh poruchy, vyměnit čidlo
za nové bude-li chyba stejná vyměnit I/O - desku

12 Čidlo teploty kotle - zkrat

13

Čidlo teploty kotle přerušení
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14

Čidlo bojleru 1 - zkrat

15

Čidlo bojleru 1 - přerušení

16

Čidlo venkovní teploty –
zkrat

17

Čidlo venkovní teploty přerušení

18

Čidlo teploty výstupu TO1 –
zkrat

19

Čidlo teploty výstupu TO 1 přerušení

20

Čidlo teploty výstupu TO 2 –
zkrat

21

Čidlo teploty výstupu TO 2 přerušení

22

Čidlo pokojového termostatu
TO 1 – zkrat

23

Čidlo pokoj. termostatu
TO1 – přerušení

24

Čidlo pokojového termostatu
TO 2 – zkrat

25

Čidlo pokoj. termostatu TO 2
- přerušení

26

27

20

Nechat zkontr. elektrikářem vedení nebo čidlo dle tabulky
odporů (viz kapitola Instalační nastavení) popř. zkontr.
parametry v instalačním nastavení

Čidlo nenapojeno –
Zkrat v čidle nebo
na vedení (FR25)

Tip: zástrčka čidla, které by mělo být vadné, vyměnit za jiné
čidlo pokud se objeví jiný druh poruchy, vyměnit čidlo za nové
bude-li chyba stejná vyměnit I/O – desku či informovat servis

Při zkratu: zkontr. svorky; rozmezí odporu musí být v pozici
hodin-"Uhr" mezi 3340 Ohm a 3626 Ohm (tepl. v prostoru
mezi 5°C a 25°C);
Při přerušení: napojit dálk. ovl.; zkontr. svorky a vedení,
popř. zkontr. v instalačním nastavení parametrů č. A6 (popř.
A16, A26, A36, A46, A56, A66); jinak vyměnit dálk. ovl. nebo
Modul TO, popř. informovat servis;

Doba zapalování - překročena

Teplota spalin nestoupla během doby
zapalování (P1) o nastavenou
hodnotu (P41) a O2 za tuto dobu
(P43) neklesl pod hodnotu (P42);
žádné nebo mokré palivo; příliš
mnoho popela/ návarků ve spal.
komoře; vadné zapalování; čidlo
spalin není zastrčeno v kouřovodu.

Zkontr. palivo; nedosáhne-li podtlak požadované hodnoty, je
nutno zkontrolovat těsnost všech servisních otvorů a funkci
odtahu; zkontr. v ručním režimu (č.11) zapalování zda se
zahřívá; vyčistit zapalovací trubici; nechat elektrikářem
zkontrolovat kabel, svorkovnice a zástrčky; zkontrolovat
montáž čidla spalin a svorkovnici (oxidace na koncích čidla);
zkontr. v ručním režimu (č. 2) vynášení popela (v provozu
topení lze pokračovat přes ruční zapálení)

Teplota spalin – příliš nízká

Při výkonovém hoření poklesla
teplota spalin během nastavené doby
(K15) pod nastavenou hodnotu (K14).

Žádné, nebo mokré palivo, nebo příliš mnoho popela či
vysoké navárky ve spal. komoře; odstranit problém; zkontr.
funkci vynašeč, dopravy a odpopelnění v ručním režimu (č. 6
/ 8 / 2) a vyčistit spalovací komoru;

28

Kotel příliš dlouho na O2-Stop

Chybí kontakt lambda sondy nebo je
sonda vadná

Lambda sonda je velice znečištěná (vyčistit), následně v
ručním režimu č.20 provést funkční kontrolu; nechat
elektrikářem zkontrolovat kabel, svorkovnice a zástrčky;
vyměnit lambda sondu; do doby výměny sondy lze zařízení
provozovat přechodně v omezeném režimu je nutné ale
sondu vytáhnout a potvrdit;

30

Prázdná baterie. Prosím vyměnit!

Prázdná baterie pro datum/čas

Vyměnit baterii v ovl. jednotce;

34

Čidlo zásobníku nahoře - zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

35

Čidlo zásobníku nahoře - přerušení Přerušení na čidle nebo na vedení

36

Čidlo zásobníku dole - zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

37

Čidlo zásobníku dole - přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení

38

Čidlo zásobníku uprostřed - zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

39

Čidlo zásobníku uprostřed –
přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení

viz č..0014 až 0021
možné - pozice a parametry čidla na kotli,
nebo na HKM-0 až 2
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Zkontr. správnou pozici zpětného chodu čidla (viz schéma
topení); vyměňte čerpadlo nebo použijte jiné s větším
výkonem, popř. zapněte na vyšší stupeň; zkontr. funkci
směšovače zpátečky (je-li instalován); informovat instalačního
technika;
POZOR: ovlivňuje životnost kotle!

45

Zvýšení zpátečky – nebylo
dosaženo teploty

Směšovací uzel je vadný nebo příliš
malý, nastavený na pozici 1. Po
druhé přijde varování, při třetí se
zařízení vypne, chyba se musí
odstranit

46

Čidlo teploty zpátečky –
zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

47

Čidlo teploty zpátečky - přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení
nebo není připoj. čidlo.

52

Čidlo cizího zdroje - zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

53

Čidlo cizího zdroje - přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení

62

GSM modul - nenapojen

Přerušení GSM-spoj. kabelu
nebo přívodu do GSM modulu

Zkontrolovat GSM kabel a popř. vyměnit; zkontr. přív. vedení
(230VAC) do GSM modulu; popř. vyměnit GSM modul

65

GSM modul – chyba vysílače

GSM modul nemůže zaslat SMS
protože není dostatek kreditu, nebo
není spojení k provoz. sítě

Zkontr. kredit na SMS kartě a popř. dobijte; zablokovanou
SIM kartu nechejte operátorem odblokovat; zkontrolujte
příjem GSM-přes jiný telefon stejného operátora, popř.
upravte polohu antény, či ji prodlužte (i vně budovy);

67

Chyba v parametrech. Bylo
nahráno tov. nastavení.

Interní chyba v paměti parametrů

Zkontr. nastavení parametrů a upravte, při opakované
chybě vyměňte ovládací jednotku kotle

70

Nízký stav pelet na skladu
pouze je-li aktivováno
zobrazení spotřeby

Stav pelet klesl pod hranici pro
výstrahu (nastavení uživatele č.30)

Zkontr. stav skladu, příp. doplnit pelety; po naplnění
zapište stav pod č. 30 – zobrazení spotřeby

90

Deska kotle IO nepřipojena

Vedení Bus nebo deska vadná

Informovat servis; vyměnit Bus-kabel, ovl. jednotku, I/O desku

91

Překročena max. teplota
desky

Příliš vysoká teplota u desek na kotli

Kotel nebo deska je přehřátá, deska je znečištěná nebo již
nejde ochladit.

100

Modul top. okruhu HKM 1 –
nepřipojen

Není spojení do modulu TO 1

Spínač adresy na HKM nastavit na "1"; zkontr. BUSpropojení a připojení na síť na HKM 1; vyměnit HKM 1

103

Čidlo bojleru 2 - zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

104

Čidlo bojleru 2 - přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení

107

Čidlo teploty výstupu TO3 –
zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

108

Čidlo teploty výstupu TO3 –
přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení

109

Čidlo teploty výstupu TO4 –
zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

110

Čidlo teploty výstupu TO4 –
přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení

111

Čidlo pokojového termost. TO3
– zkrat

Zkrat v dalk. ovl. nebo na vedení

112

Čidlo pokojového termost. TO3
– přerušení

Přerušení v dalk. ovl. nebo na
vedení

113
114
120

Čidlo pokojového termost. TO4
– zkrat
Čidlo pokojového termost. TO4
– přerušení
Modul top. okruhu HKM 2 –
nepřipojen

viz č. 0014 až 0021

viz č. 0014 až 0021
na HKM 1

viz č. 0022 až 0025 na HKM 1

Zkrat v dalk. ovl. nebo na vedení
Přerušení v dalk. ovl. nebo na
vedení
Není spojení do modulu TO 2

Spínač adresy na HKM nastavit na "2"; zkontr. BUSzapojení a připojení na síť na HKM 2; vyměnit HKM 2
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125

Čidlo bojleru 3 – zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

126

Čidlo bojleru 3 - přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení

127
128
129
130

Čidlo teploty výstupu TO5 –
zkrat
Čidlo teploty výstupu TO5 –
přerušení
Čidlo teploty výstupu TO6 –
zkrat
Čidlo teploty výstupu TO6 –
přerušení

131

Čidlo pokojového termost. TO5 –
zkrat

132

Čidlo pokojového termost. TO5 –
přerušení

133
134

Čidlo pokojového termost. TO6 –
zkrat
Čidlo pokojového termost. TO6 –
přerušení

Zkrat na čidle nebo na vedení

viz č .0014 až 0021 na HKM 2

Přerušení na čidle nebo na vedení
Zkrat na čidle nebo na vedení
Přerušení na čidle nebo na vedení

Zkrat v dalk. ovl. FR25 nebo na
vedení

viz č .0022 až 0025 na HKM 2

135

Deska topného okruhu TO A
není napojena

Není spojení (CAN1 – modrý BUS na
desku TO A) (předmontována na kotli
nebo HKM 0-2)

136

Čidlo teploty výstupu TO A –
zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

137

Čidlo teploty výstupu TO A –
přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení

138

Čidlo bojleru A – zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

139

Čidlo bojleru A – přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení

140

Modul top. okruhu HKM 0 –
nepřipojen

Není spojení do modulu TO 0

141

Čidlo tepl. výstupu – regulované
dálkové vedení – zkrat

Zkrat na čidle nebo na vedení

142

Čidlo tepl. výstupu – regulované
dálkové vedení - přerušení

Přerušení na čidle nebo na vedení

143

Deska dálk. vedení CAN F –
není napojena

Není spojení (CAN1 – modrý BUS na
desku TO A) (předmontována na kotli
nebo HKM 0-2)

spínač adresy na HKA desky nastavit na "F"; zkontr. BUSzapojení a připojení na síť na HKM A; vyměnit HKM A desku

144

Čidlo ve spalovací komoře
vadné nebo nepřipojeno

Zkrat či přerušení v čidle nebo vedení

viz č.0014 až 0021

150

Žádné spojení na regulátor TO 1

151

Žádné spojení na regulátor TO 2

152

Žádné spojení na regulátor TO 3

153

Žádné spojení na regulátor TO 4

154

Žádné spojení na regulátor TO 5

155

Žádné spojení na regulátor TO 6

156

Žádné spojení na regulátor TO 7

Přerušena BUS-komunikace CAN 2
(červený bus) k HKR; vadný Bus-kabel;
vadný HKR; chybí ovl. napětí na HKR;
I/O – deska nebo ovl. jednotka je
vadná; interní BUS-kabel je vadný;
koncové odpory jsou chybně
nastavené;

Zkontr. zobrazení na HKR (pojistky); LED blikají při BUSkomunikaci; zkontr. koncové odpory dle BA-HKR;
Kontr. napětí / pólů na zástrčce CAN-BUS (ca. 2 V mezi L a
mínus (-), popř. H a mínus (-))
-> zkrat / přerušení BUS vedení, zkontr. interní BUS-kabel
, I/O - desku (napětí 2V), vyměnit ovl. jednotku nebo HKR;
zkontr. adresu regulátoru TO (pouze při zprovoznění); viz
Návod na obsluhu HKR

157

Žádné spojení na regulátor TO 8

161

Program vytápění podlahy –
deaktivován

Delší-dlouhý výpadek proudu

210
216

Pokojový termostat FR35
nepřipojen (TO A – TO 6)

Žádné spojení do digitálního
dálk. ovládání FR35

Zkontr. parametr A6; (popř. A16-26-36-46-56-66)
zkontr. propojení BUS; vyměnit digitální dálk.
ovládání – viz přísl. Návod

220
226

Pokojový termostat FR40
nepřipojen (TO A – TO 6)

Žádné spojení do digitálního
dálk. ovládání FR40

Zkontr. parametr A6; (popř. A16-26-36-46-56-66) zkontr.
propojení BUS; vyměnit digitální dálk. ovládání – viz přísl.
Návod

22

Spínač adresy na TOA desky nastavit na "A"; zkontr. BUSzapojení a připojení na síť na HKM A; vyměnit HKM A desku

viz č .0014 až 0021 na desce TO- A

Spínač adresy na HKM nastavit na "0"; zkontr. BUSzapojení a připojení na sí´t na HKM 0; vyměnit HKM 0

viz č .0014 až 0021 na desce TO- F

Pokud byl delší výpadek el. proudu je program deaktivován
automaticky (varování na displeji) znova START (Inst. č. A9)
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230

Chyba komunikace k
řídícímu kotli
(pouze u kaskády)

Žádné spojení do řídícího
kotle (kotel A)

Zkontr. parametr F1: musí být u všech kotlů nastaven na
„existuje“; Zkontr. parametr F2: každý kotel musí mít
jedinečnou adresu (dvoj-obsazení); zkontr. BUS-zapojení;
zkontr. interní BUS kabel mezi ovl. jedn. a deskou;

231

Vypadl následný kotel
(pouze u kaskády)

Žádné spojení do následného kotle
(kotel B-F)

Zkontr. parametrF6: nastavit správný počet
následných kotlů; viz Č. 0230

232

Porucha na následném kotli
(pouze u kaskády)

Na zobrazeném kotli se vyskytla
porucha-chyba

Toto hlášení se zobrazuje pouze na řídícím kotli. Řídící i
ostatní kotle běží dále. Potvrdit hlášení na řídícím kotli a
odstranit poruchu na následném kotli.

240
–
246

U napojeného dálk. ovládání
nesouhlasí parametry s TO
(TO A - TO 6)

U napojeného dálk. ovládání
nesouhlasí parametry s TO

Zkontr. nastavení parametrů na dálk. ovl. a jednotlivých TO;
viz Návod na obsl. příslušného dálk. ovládání;

305

Kotel – chybná ID-karta

Chybné ID kotle

Vyměnit ID kotle, zařízení běží na chybné ID kotle 30 dní

306

Kotel – chybí ID-karta

Chybné ID kotle nebo vadné připojení

Zkontr. ID kotle nebo napojení, popř. vyměnit, zařízení běží
na chybné ID kotle 30 dní

307

Šnek na popel – nadporud
(výstraha)

Popelnice (AHF) je plná nebo jde
těžce šnek na popel

Vyprázdnit popelník topení pokračuje, řídící jednotka se
pokouší každých 5 min. uvolnit šnek na popel, pokud se to
nepodaří do dalšího odpopelnění – následuje porucha 308

308

Šnek na popel – nadproud

Popelnice (AHF) je přeplněná,
Přeplnění pod roštem, popř.
v prostoru pol. popílku
Cizí tělesa ve šneku na popel nebo
vadný šnek AHF

Vyprázdnit popelník při pozici přepínače na RUČNÍ-HAND
č. 2 otestovat lehký chod šneku na vynášení popela.
Jinak odšroubovat vynášení popela a vytáhnout dopředu.
Odstranit nahromadění-přeplnění v prostoru popela pod
roštem popř. polet. popílek či cizí tělesa ve šneku – jinak
informovat servis;

309

Plný popelník (výstraha)

Popelník je plný, nebo jde těžce šnek
na popel

Vyprázdnit popelník; topení pokračuje, řídící jednotka se
pokouší každých 5 min. uvolnit šnek na popel, pokud se to
nepodaří do dalšího odpopelnění – následuje porucha 314

310

Iniciátor čist. zařízení a
odpopelnění - koncová poloha
nedosažena

311

Iniciátor čist. zařízení a
odpopelnění – dráha pojezdu
nedosažena

Vynášení popela a čist. zařízení
nenajelo po vyčištění zpět na výchozí
pozici

Zkontr. lehký chod čistícího zařízení a pohrabáče na pol.
popílek (v ručním režimu č. 2 je zobrazena funkce čidla);
zkontr. gumová těsnění a tyče; zkontr. funkci čidla (vzadu
za krytem vedle desky řídící jednotky); (topení může
pokračovat na přechodnou dobu)
Otestovat odsávání v ručním režimu (č.1); je na motoru
odsávání napojen zelená a černá zástrčka? vyčistit kryt odsávání
a lopatky ventilátoru, motor odsávání se musí otáčet lehce;
elektrikářem zkontr. svorkovnice a zástrčky; vyměnit motor
odsávání;
Pevně uchytit popelník na kotli; Víko popelníku musí být
zavřené; elektrikářem zkontr. bezp. spínače, kabely,
svorkovnice a zástrčky; (topení může pokračovat, odpopelnění
a vynášení popela je zablokováno)

312

Ventilátor odtahu – porucha

Nebylo dosaženo potřebných otáček
ventilátoru pro odtah

313

Popelník není na svém místě

Popelník, popř. víko není na místěnení kontakt se spínačem

314

Popelník je plný!

Vyprázdnit popelník, zkontr. lehký chod šneku na popel (ruční
režim č. 2); odmontovat přírubu vyhazování popela, zatáhnout
Popelník je plný, nebo jde těžce šnek za blokovací tyč (vzadu za krytem pod podáváním) a
vytáhnout šnek na popel směrem dopředu; odstranit přeplnění
na popel
prostoru pod roštem, popř. u polet. popílku nebo cizí tělesa ve
šneku na popel; informovat servis

315

Polohový spínač vynašeče otevřené víko RA (výstraha)

Víko vynašeče není kompletně
uzavřeno, vadný kabel, nebo zácpa
materiálu ve vynašeči

Odstranit zácpu paliva nebo cizí tělesa; víko musí být
kompletně uzavřeno; elektrikářem zkontr. bezp. spínače,
kabel, svorkovnice a zástrčky;

316

Bezp. spínač vynašeče –
otevřené víko RA

Víko vynašeče je otevřeno nebo
není napojen spínač

Byl odstraněn doraz. šroub a otevřeno víko; je zastrčen
bezp. spínač (poloha spínání je zobrazena v okně INFO);
elektrikářem zkontr. bezp. spínače, kabel, svorkovnice a
zástrčky;

317

Polohový spínač spojov. šneku otevřené víko (výstraha)

Víko spojovacího šneku není
kompletně uzavřeno, vadný kabel,
nebo zácpa materiálu ve spojovacím
šneku

Odstranit zácpu paliva nebo cizí tělesa; víko
musí být kompletně uzavřeno; elektrikářem
zkontr. bezp. spínače, kabel, svorkovnice a
zástrčky;
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318

Bezp. spínač spojov. šneku otevřené víko

Víko vynašeče je otevřeno nebo
není napojen spínač

319

Bezp. spínač vynašeče otevřeno víko RA 1

Víko vynašeče 1 je otevřeno nebo
není napojen spínač

320

Bezp. spínač vynašeče otevřeno víko RA 2

Víko vynašeče 2 je otevřeno nebo
není napojen spínač

321

Posuvný rošt nemůže dosáhnout
požadované-Soll-pozice (0° pozice)

Popojet v ručním režimu (č.6) roštem až do uvolnění;
odstranit cizí tělesa z prostoru popela pod roštem; zkontr.
motor roštu a pohon; zkontr. senzory pozic a magnetické
čidlo; (topení lze provozovat s vadným pohonem roštu po
přechodnou dobu, je nutno odpojit motor roštu, rošt umístit
ručně do vodorovné polohy a potvrdit poruchu)

Rošt popela nemůže dosáhnout
požadované-Soll-pozice (0° pozice)

Posuvný rošt nedosáhl své pozice

322

Rošt na popel nedosáhl své pozice

Popojet roštem na popel v ručním režimu (č.7) až do
uvolnění; odstranit cizí tělesa z prostoru popela pod roštem;
zkontr. motor roštu a pohon; zkontr. senzory pozic a
magnetické čidlo; (topení lze provozovat s vadným pohonem
roštu po přechodnou dobu, je nutno odpojit motor roštu, rošt
umístit ručně do vodorovné polohy a potvrdit poruchu)

323

Senzor posuvného roštu – neplatný Pozice senzoru – posun. roštu není
napojen nebo je vadný
signál

Elektrikářem zkontr. bezp. spínače, kabel, svorkovnice a
zástrčky; vyměnit senzor;

324

Senzor roštu na popel – neplatný
signál

325

326

24

Byl odstraněn doraz. šroub a je otevřeno víko; je zastrčen
bezp. spínač (poloha spínání je zobrazena v okně INFO);
elektrikářem zkontr. bezp. spínače, kabel, svorkovnice a
zástrčky;

Pozice senzoru – roštu na popel
není napojen nebo je vadný

Elektrikář zkontr. bezp. spínače, kabel, svorkovnice a
zástrčky; vyměnit senzor;

Klapka primár. vzduchu nemůže
dosáhnout požadované-Soll-pozice
nebo se vůbec nehýbe

Otestovat v ručním režimu (č.12) klapku; stisknutím
odblokování lze prim. vzduch. klapkou pohybovat rukou a
zkontr. lehkost chodu (pod zakrytováním pod posuvem);
elektrikářem zkontr. kabel, svorkovnice a zástrčky; vyměnit
motor klapky; (topení lze provozovat s vadnou klapkou prim.
vzduchu přechodně na snížený výkon, je nutno ji odpojit a
potvrdit poruchu)

Klapka primár. vzduchu není
zapojena nebo je vadná

Elektrikářem zkontr. kabel, svorkovnice a zástrčky; vyměnit
motor klapky;
(topení lze provozovat s vadnou klapkou prim. vzduchu
přechodně na snížený výkon, je nutno ji odpojit a potvrdit
poruchu)
Elektrikářem zkontr. kabel, svorkovnice a zástrčky; vyměnit
senzor;
(topení lze na přechodnou dobu provozovat na snížený
výkon, je nutno odpojit senzor a potvrdit poruchu)

Klapka prim. vzduchu - defekt

Klapka prim vzduchu - nenapojena

Senzor čidla žhavé vrstvy
není zapojen nebo je vadný

327

Čidlo žhav. vrstvy – nepl. signál

328

Aktivován nouzový STOP

Aktivován nouz.STOP nebo byl
překlenut el. cestou

Odjistit tlač. nouz-STOP nebo zase použít zástrčku s přemost.
svorkou.

329

Vadný senzor podtlaku

Není napojena zásuvka podtlaku
nebo je v poruše

(topení lze přechodně provozovat na snížený výkon, je nutno
odpojit a potvrdit) elektrikářem nechat zkontr. všechna
zapojení a kabeláž, vyměnit senzor

330

Relé bezp. přemostění - defekt

Vyměnit desku

Vyměnit desku, popř. informovat servis

331

Bezp. spínač – otevřený sklad

Aktivován bezp. spínač nebo
byl el. přemostěn

Odjistit bezp. spínače nebo zase použít zástrčku s přemost.
svorkou.

335

Teplota ve skladu paliva 2
je příliš vysoká

Příliš vysoká teplota ve skladu paliva
2

336

Teplota ve skladu paliva je příliš
vysoká

Příliš vysoká teplota ve skladu paliva

Při aktivaci výstražného zařízení, je nutno zkontrolovat stav
skladu paliva, zda se nevyskytují teplá místa a popř.
přijmout další opatření (informovat hasiče) pokud je chyba
na desce lze topení provozovat přechodně bez TÜB;
(Parametr na D21 na „neexistuje“ –POZOR žádné
varování pokud se ve skladu zvýší teplota)

337

Teplota v podávacím kanálu je
příliš vysoká

Příliš vysoká teplota v kanálu
podávacího šneku, protože je kotel
nebo kouřovod znečištěn či vzniká
zpětné zapálení

Zkontr. stav znečištění kotle a kouřovodu, popř. vyčistit; při
zpětném zahoření je nutno zkontrolovat těsnost dávkovací
komory; stáhnout hadici podtlaku a trubičku kotle profouknout
ručně, popř. zkontr. ventilátor odsávání;
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Přerušení na čidle nebo na vedení

IX

viz č. 014 až 021 - viz níže

338

Čidlo TÜB 2 - přerušení

339

Čidlo TÜB 2 - zkrat

340

Čidlo TÜB - přerušení

341

Čidlo TÜB - zkrat

342

Čidlo ETÜ - přerušení

343

Čidlo ETÜ - zkrat

344

Příliš malý podtlak

Regulace otáček odtahu nedosahuje
v kotli požadovaného podtlaku

Vadná zásuvka podtlaku nebo odsávání; profouknout
ručně hadičku podtlaku a trubičku na kotli; zkontr. kabel,
svorkovnice a zástrčky;

349

Lambda sonda není připojena
nebo je vadná

Vadný kontakt na lambda sondě
nebo vadná lambda sonda

Lambda sonda je silně znečištěná (vyčistit), následně v
ručním režimu č.13 provést funkční kontrolu; elektrikářem
zkontr. kabel, svorkovnice a zástrčky; vyměnit sondu;
zařízení lze provozovat na snížený výkon, do doby výměny
sondy, je nutno ji odpojit a potvrdit poruchu;

352

Malé dopr. množství!
Kontrola zásob paliva

353

Prázdný sklad paliva nebo
zaseklé čidlo žhavé vrstvy

354

Zkalibrovat čidlo žhavé vrstvy

viz č. 0014 až 0021
Zkrat na čidle nebo na vedení

Nedostačující množství – malý
přísun paliva

Sklad paliva je prázdný - doplnit; došlo k zlomení ramen
vynášecích pružin; nahromadění – ucpání ve skladu;
nastaveno špatné palivo (Parametr 19); zrušit Parametr R30;

Čidlo žhavé vrstvy se již nepohybuje,
nebo je prázdný sklad paliva

Sklad paliva je prázdný - doplnit;
zkontr. funkci vynašeče a doplnění v ručním režimu (č.3 a
č.4); zkontr. tyčku čidla žhavé vrstvy zda se pohybuje lehce;
odstranit cizí tělesa; zkontr. řádné sestavení senzoru,
magnet. čidla a spojovací hřídele na tyčku čidla;

Chybně nastavený druh kotle (L/P)
nebo vadný senzor;

Zkontr. parametr Z1a; znovu zkalibrovat GBF; vyměnit
senzor;

Klapka terciál. vzduchu nepracuje

Klapka terciálního vzduchu nemůže
dosáhnout požadovanou pozici,
nebo se vůbec nehýbe

Otestovat klapku terciál. vzduchu v ručním režimu (č. 12a);
stisknutím odblokování lze klapkou terciál. vzduchu
pohybovat rukou a zkontr. její lehký chod; (topení může při
defektní t terciál. vzduchové klapce pokračovat na snížený
výkon, na přechodnou dobu, musí být ale ručně nastaven na
ca. 100%); elektrikářem zkontr. kabely, svorkovnice a
konektory; vyměnit motor klapek

Klapka terciál. vzduchu – vadná
nebo není napojena

Klapka terciál. vzduchu
nenapojena nebo vadná

(topení může při defektní terciál. vzduchové klapce dočasně
pokračovat na snížený výkon, musí být ale ručně nastaveno
na ca. 100%); elektrikářem zkontr. kabely, svorkovnice a
konektory; vyměňte motor klapky

Vzpříčený kus v kanálu šneku

viz č. 003

Přetížený motor, buď cizím tělesem
nebo chybně nastavená elektronická
ochr. motoru

viz č. 007

355

356

Vytápění lze omezeně provozovat na omezenou dobu bez
TÜB
(Parametr D21 na (neobsazeno” – POZOR žádné varování při
přehřátí ve skladu paliva)

360

Nadproud šneku vynašeče 1

361

Nadproud šneku vynašeče 2

362

Tepl. ochrana šneku vynašeče 1

363

Tepl. ochrana šneku vynašeče 2

364

Polohový spínač RA 1 –
otevřené víko (vynašeč)

Chybně uzavřené víko vynašeče 1,
vadný kabel či nahromaděný
materiál v RA1

Topení může pokračovat, řídící jednotka se pokusí šnek
čtyřikrát uvolnit, zůstává-li výstraha, následuje porucha 367

365

Polohový spínač RA 2 –
otevřené víko (vynašeč)

Chybně uzavřené víko vynašeče 2,
vadný kabel či nahromaděný
materiál v RA2

Topení může pokračovat, řídící jednotka se pokusí šnek
čtyřikrát uvolnit, zůstává-li výstraha, následuje porucha 368

366

Nahromaděný materiál ve
vynašeči 1 – víko

Chybně uzavřené víko vynašeče;
vadný kabel či nahromaděný materiál
v RA

367

Nahromaděný materiál ve
vynašeči 1 – víko

Chybně uzavřené víko vynašeče 1,
Odstranit nahromaděné palivo nebo cizí těleso; víko musí
vadný kabel či nahromaděný materiál správně zapadnout; elektrikářem nechat zkontrolovat
v RA1
všechna zapojení a kabel

368

Nahromaděný materiál ve
vynašeči 2 – víko

Chybně uzavřené víko vynašeče 2,
vadný kabel či nahromaděný materiál
v RA2
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IX
401

410
411
412
413
414

Odstranění poruch
Ujistěte se, že bylo odstraněno
přemostění bezp. spínače!
Není palivo ve vynašeči RA1
nyní se odebírá z RA 2
Není palivo ve vynašeči RA2
nyní se odebírá z RA 1
Chybí palivo
Není palivo ve vynašeči RA1
přepnuto na RA 2
Není palivo ve vynašeči RA1
přepnuto na RA 2

nebylo odstraněno ruční přemostění
bezp. okruhu pro servisní účely
Sklad paliva u RA1 - prázdný
Sklad paliva u RA2 - prázdný

Po skončení údržby-opravy musí být zase odstraněno
přemostění (svorka 64 / 65). POZOR: jinak nejsou aktivní žádné
funkce bezpečnostního zařízení
Doplnit palivo u RA1 ;
řídící jedn. přepne na podávání – RA 2
Doplnit palivo u RA2;
řídící jedn. přepne na podávání – RA 1

Sklad paliva u RA1+ 2 - prázdný

Doplnit palivo

Sklad paliva u RA1 - prázdný

Doplnit palivo u RA1 ;
řídící jedn. přepne na podávání – RA 2
Doplnit palivo u RA2 ;
řídící jedn. přepne na podávání – RA 1

Sklad paliva u RA2 - prázdný

415

Není palivo ve vynašeči RA1

Sklad paliva u RA1 - prázdný

Doplnit palivo u RA1

416

Není palivo ve vynašeči RA2

Sklad paliva u RA1 - prázdný

Doplnit palivo u RA 2

420

Term. pojistka – dávkovací komora

Přetížený motor, buď cizím tělesem
nebo chybně nastavená elektronická
ochr. motoru

viz č. 007

421

Nadproud – dávkovací komora

Zaseknutý díl v komoře

viz č. 003

422

Nepovedlo se najetí referenční
pozice roštů

423

Nepovedlo se najetí
referenční pozice klapek

500

501

Podávací šnek zablokován, uvolněte dávk. komoru a podávací
kanál

Něco blokuje šnekový kanál nebo
přímo šnek (porucha č 2 výskyt 3x
během časové intervalu)

Podávací šnek zablokován, uvolněte dávk. komoru a podávací
kanál; kontaktujte prosím servis

Něco blokuje šnekový kanál nebo
Říd. jednotka zablokovala zařízení natrvalo; odstranit
přímo šnek (porucha č. 500, odstranit a cizí těleso a informovat servis
znovu porucha č. 2 během dalších 2
minut)

Šikmý šnek – nadproud

Něco blokuje šnekový kanál nebo
přímo šnek

502
Šikmý šnek – termost. pojistka
503

Přetížení motoru, buď cizím
tělesem, nebo chybně nastavena
elektron. ochr. motoru

902

Inicializace paměti chyb

903

Restart (Power ON)

Není problém – pouze za účelem
zaprotokolování

5210

Podávací šnek –
test hardware nesplněn

Podávací šnek –
nenapojen nulový vodič

5220

Vynašeč test hardware nesplněn

Vynašeč RA 1 nenapojen nulový vodič

5230

Šnek na popel test hardware nesplněn

Šnek na popel –
nenapojen nulový vodič

5240

Spojovací šnek –
test hardware nesplněn

Spojovací šnek –
nenapojen nulový vodič

5250

Vynašeč RA 2 –
test hardware nesplněn

Vynašeč RA 2 –
nenapojen nulový vodič

5260

Dvojitá dávkovací komora test hardware nesplněn

Dvojitá dávk. komora –
nenapojen nulový vodič

26

Říd. jednotka zablokovala zařízení na 15 minut; odstranit
cizí těleso, v ručním režimu (č. 4) najet šneky;
Pokud se porucha (č. 2) objeví během 2 minut znova, bude
zařízení zablokováno trvale (porucha č. 501)

Odstranit cizí těleso, v ručním režimu (č.2a),
popojížděním šnekem dopředu/dozadu jej uvolnit; zkontr.
elektron. ochranu motoru; informovat elektrikáře nebo
servis
Nejsou nutná žádná opatření; pokud se hlášení opakuje
velmi často, je nutno informovat elektrikáře (časté výpadky
proudu, vadná svorka na přívodu, zkontr. propojení mezi
BCE a I/O – deskou, jakož všech kabelových rozvodů)

Napojit nul. vodič na hvězd. motoru, popř. na desku
(bezpodmínečně použít 5-ti žilný vodič!); zástrčku vadného
motoru (na desce) vyměnit za jinou zástrčkou motoru,
objeví-li se jiná porucha, je nutno vyměnit vedení nebo
motor, bude-li porucha stejná, je nutno vyměnit desku, popř.
informovat servis (je možný krátkodobý provoz, viz: „bez
testu hardwaru“ na konci návodu k odstranění poruch)

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

Odstranění poruch

IX

5310

Motor podávacího šneku
nenapojen nebo vadné pojistky
F4, F5, F6

Vadný kabel motoru nebo pojistky
F4, F5, F6

5320

Motor vynašeče nenapojen
nebo vadné pojistky F1, F2, F3

Vadný kabel motoru nebo pojistky
F1, F2, F3

5330

Motor spojovacího šneku
nenapojen nebo vadné pojistky
F7, F8, F9

Vadný kabel motoru nebo pojistky
F7, F8 a F9

5340

Motor šneku na popel nenapojen
nebo vadné pojistky F10, F11, F12

Vadný kabel motoru nebo pojistky
F10, F11 a F12

5350

Motor vynašeče RA 2 nenapojen
nebo vadné pojistky F7, F8, F9

Vadný kabel motoru, nebo pojistky
F7, F8, F9

5360

Motor dvojité komory nenapojen
nebo vadné pojistky F7 , F8, F9

Vadný kabel motoru, nebo pojistka
F7, F8, F9

5410

Motor sání není napojen (pouze u
ovládání puls. paketů)

Vadný kabel, zástrčka či odtah
spalin

Správně zapojit odsávání spalin (113/PE/N), zkontr. usazení
zástrčky, informovat servis (krátkodobý provoz možný – viz
“neproveden Hardware Test” na konci přehledu poruch)

5420

Zapalování – nenapojeno

Vadný kabel, zástrčka nebo
zapalování

Správně zapojit zapalování (hlavní deska 118/PE/N/119)
zkontr. usazení zástrčky, informovat servis

5430

Motor posuvn. roštu - nenapojen
Vadný kabel, zástrčka nebo motor

5440

Motor roštu na popel - nenapojen

5630

Vadná pojistka F14

5631 Vadná pojistka F15

Vadná pojistka

Zkontr. příslušné pojistky, popř. je vyměnit (viz nálepku)
nebo zkontr. kabel k motoru; zástrčku na vadném motoru (na
desce) vyměnit s jinou zástrčkou motoru, objeví-li se jiná
porucha, je nutno vyměnit vedení nebo motor, bude-li
porucha stejná je nutno vyměnit desku, popř. informovat
servis

Správně zapojit motor (114/PE/N/115) zkontr. usazení
zástrčky; informovat servis(krátkodobý provoz možný – viz
“neproveden Hardware Test” na konci přehledu poruch)
Správně zapojit motor (116/PE/N/117) zkontr. usazení
zástrčky; informovat servis(krátkodobý provoz možný – viz
“neproveden Hardware Test” na konci přehledu poruch)
Zkontr. příslušné pojistky a popř. vyměnit (viz nálepka)

5632 Vadná pojistka F16

6100

Přívodní vedení – špatně zapojené
fáze

Záměna pořadí fází L1/L2/L3

Informovat elektrikáře, správně zapojit pořadí fází (zaměnit
fázi L2 s L3 na přívodním vedení); následně bezpodmínečně
v ručním režimu zkontr. směr otáčení podávacího šneku,
vynášecího šneku jakož vynášení popela!

6200

Přívodní vedení – chybí fáze

Podpětí nebo výpadek pojistek
L2/L3 ve skříni měřičů

Nechat elektrikářem zkontr. přívod. vedení a jištění
přívodu, jinak informovat servis, vyměnit desku.

6301

STB vypadlo nebo nepřipojeno

Nutný restart; viz č. 001

6313

Popelník není v pozici

Nutný restart; viz č. 313

6316

Otevřeno víko vynašeče

6318

Spojovací šnek- otevřeno víko

6320

Otevřeno víko vynašeče

6328

Aktivován nouz. STOP

6329

Externí porucha – hlášení

6330

Externí výstraha – hlášení

6331

Bezp. spínač – sklad otevřen

7000

Deska IO 39 – nenapojena

7001

Motor šikmého šneku nenapojen

7002

Deska IO 39 vadná

7003

Deska servomotoru –
nenapojena nebo vadná

Po restartu řídicí jednotky nemohl
být proveden Hardware-test; není
napojeno čidlo nebo spínač;

Nutný restart; viz č. 316
Nutný restart; viz č. 318
Nutný restart; viz č. 320
Nutný restart; viz č. 328

Nemohl být proveden test
hardwaru; nutný restart
žádné spojení s I/O 39

Přerušeno vedení; defekt na
motoru nebo desce
Vadná pojistka nebo deska
Žádné spojení na desku pro
rozšíření, nebo vadná deska

Nutný restart; viz č. 331
Nastavit volič adresy; zkontr. vedení na BUS a na
připojení sítě; zkontr. pojistky - vyměnit; vyměnit
desku, informovat servis
Správně zapojit motor; elektrikářem zkontr. konektory a
vedení; vyměnit desku, informovat servis
Zkontr. pojistky - vyměnit; vyměnit desku, informovat
servis
Zkontr. vedení na BUS a na připojení sítě; vyměnit
desku, informovat servis
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Odstranění poruch
Motor posuvného nebo popelového
šneku nenapojen

Porucha na vedení; defekt na
motoru nebo desce

Správně zapojit motor; elektrikářem zkontr. konektory a
vedení; vyměnit desku, informovat servis

7005

Senzor 1 hřídele otoč. roštu
– není namontován

Porucha na vedení, není napojen
senzor nebo má poruchu

Zapojit senzor, elektrikářem zkontr. konektory a vedení;
vyměnit senzor nebo desku; informovat servis

7006

Senzor 2 hřídele otoč. roštu
– není namontován

Porucha na vedení, není napojen
senzor nebo má poruchu

Zapojit senzor, elektrikářem zkontr. konektory a vedení;
vyměnit senzor nebo desku; informovat servis

7007

Záměna konektorů motoru otoč.
roštu - nebo senzorů 1 a 2

Záměna motoru roštu nebo
senzoru

Správně zapojit motor a senzor; elektrikářem
zkontr. konektory a vedení; informovat servis

9000
9001

Firmware desky IO desky

Po Software-Update rozpoznalo
ovládání starý Firmware na IO-desce

Update - aktualizace Firmware servisem;

7004


Poruchy č. 5210 -5260 a č. 6300 – 6331 se mohou zobrazit pouze po restartu nebo použití
hlavního vypínače

1.3

Krátkodobý nouzový provoz (restart bez testu hardwaru)
Pokud lze jednoznačně za původce chyby určit defekt desky kotle, tzn. že
napojené komponenty fungují bezchybně, lze ovládání kotle provozovat
krátkodobě v režimu „Nouzový provoz“ (než přijede servis) bez testu
hardwaru příslušných komponentů.
 přepnout ovládání na ruční provoz - „Hand“
 navolit příslušný ruční parametr
 potvrdit najetí bez testu <ohne HW-Test>

Kotel poběží na max. 60 % svého výkonu
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Kapitola X: Příloha
POZNÁMKA
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Upozorňujeme, že neručíme za provozní škody vzniklé
nedodržením pokynů uvedených v Návodu na obsluhu.

Ochrana autorských práv

Údaje v tomto návodu jsou důvěrnou informací. Je určen pro použití oprávněnými osobami. Poskytování třetím osobám je
zakázáno a je důvodem pro uplatnění práva na náhradu škody. Všechna práva, včetně práv k překladu, jsou vyhrazena. Žádná
část této publikace nesmí být bez souhlasu firmy Hargassner GmbH reprodukována v jakékoli formě nebo zpracovávána pomocí
elektronických systémů, kopírována ani distribuována.

1.1

Opatření před zprovozněním uživatelem

1.2

Ručení

Je třeba respektovat a dodržovat místně příslušné předpisy pro provoz zařízení a úrazové prevence.
Na hydraulickém vybavení smí pracovat pouze osoby se speciálními znalostmi a zkušenostmi s prací na kotelnách a rozvodech topení!

AUTOMATICKÉ ZPLYŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ je navrženo, schváleno dle nejnovější technologie a uznávaných bezpečnostních pravidel a
proto je provozně spolehlivé. Při neodborném používání však může vzniknout nebezpečí ohrožení života a zdraví uživatele či třetích osob,
nebo škoda na zařízení a jiném majetku.
AUTOMATICKÉ ZPLYŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ í se smí provozovat pouze v bezchybném stavu, jakož i ve shodě s bezpečnostními
ustanoveními a ustanoveními na ochranu zdraví!
Zvláště poruchy, které by mohly ovlivnit bezpečnost, je třeba neprodleně odstranit (nechat odstranit)!
Odpovědnost za provoz AUTOMATICKÉHO ZPLYŇOVACÍHO ZAŘÍZENÍ neodvolatelně přechází na vlastníka nebo provozovatele,
pokud zařízení není udržováno a opravováno osobami, které jsou odsouhlaseny f. Hargassner GmbH, nebo pokud je s ním zacházeno
způsobem, který neodpovídá zamýšlenému použití.
S ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování našich výrobků si vyhrazujeme právo kdykoli provádět technické změny. Tyto změny, omyly
a tiskové chyby nezakládají nárok na náhradu škody.
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství f. Hargassner.
Kromě doporučení v této příručce je třeba dodržovat všechny obecně platné bezpečnostní předpisy a předpisy na ochranu zdraví.
AUTOMATICKÉ ZPLYŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ musí být nejméně 15 minut před pracemi na zařízení (údržba, odkrytování, atd.) odpojeno
od přívodu elektrického proudu.
Za případné škody vzniklé nedodržením pokynů v tomto návodu k obsluze f. Hargassner GmbH neodpovídá.
Zkušenosti f. Hargassner GmbH, používání nejnovějších výrobních postupů a nejvyšší standardy kvality zaručují spolehlivost
zařízení.
Při manipulaci, která neodpovídá zamýšlenému použití, nebo aplikaci, která není v souladu se zamýšleným použitím, NERUČÍ f.
Hargassner GmbH za bezpečný provoz zařízení.
Záruční podmínky zanikají při:
• chybějícím, špatném či nekvalitním palivu
• výskytu škod, které vznikly chybnou montáží anebo zprovozněním, nesprávným užitím, nebo
nedostatečnou údržbou
• nerespektování montážní příručky a návodu k obsluze
• výskytu škod, které nemají vliv na používání zařízení, např. vady laku,...
• škodách způsobené vyšší mocí, např. ohněm, potopou, bleskem, přepětím, výpadkem proudu,...
• při montáži, kterou prováděl neautorizovaný instalatér/ topenář
• u škod následkem znečištěného vzduchu, silné prašnosti, agresivních výparů, oxidací (plastové
trubky neodolné proti difuzi), umístěním v nevhodných prostorách (prádelně, dílně atd. ..) nebo
použitím i přesto, že byla indikována porucha.
U oprav, údržby, popř. servisu jiných problémů nebo poruch, které nejsou popsány v této dokumentaci, se nejdříve spojte s f. Hargassner
GmbH.
Záruční podmínky a nárok na náhradu škody, uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách f. Hargassner GmbH se předchozími
poznámkami neprodlužují.
Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny. Používejte pouze náhradní díly od f. Hargassner GmbH – nebo díly stejné kvality, které
byly f. Hargassner GmbH odsouhlaseny. S ohledem na vývoj techniky si vyhrazujeme právo provádět změny bez předchozího oznámení.
Při všech dotazech vždy uvádějte číslo zařízení.
Přejeme Vám mnoho úspěchů při používání vašeho AUTOMATICKÉHO ZPLYNOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
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