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PRÍDAVNÝ ODŤAH SPALÍN
PRE KOTLY NA BIOMASU
ATTACK® PV150

NÁVOD NA OBSLUHU
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ÚVOD 
 
Vážený zákazník, 
 
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili zakúpením nášho výrobku – prídavného odťahu spalín. 
Želáme Vám, aby zariadenie v súčinnosti s kotlom slúžilo dlho a spoľahlivo. Jedným z predpokladov 
spoľahlivej a správnej funkcie je aj jeho správna inštalácia a preto je potrebné, aby ste si pozorne pre-
čítali tento návod. 
 
Prídavný odťah spalín je doplňujúce zariadenie určené pre kompenzáciu nedostatočného alebo 
nerovnomerného ťahu komína pri spaľovaní v prípade, že Váš komín nespĺňa predpísané hodno-
ty minimálneho priemeru a minimálnej výšky. 
 
Zariadenie je vhodné pre nasledujúce typy kotlov ATTACK: 
ATTACK DP 25 – ATTACK DP 45 
ATTACK DPX 15 – ATTACK DPX 45 
ATTACK SLX 20 – ATTACK SLX 55 
ATTACK WOOD&PELLET 25 
 
 

VŠEOBECNÝ POPIS 
Názov Prídavný odťah spalín 
Typ ATTACK PV150 
Vnútorný priemer vstupného hrdla  152 mm 
Vonkajší priemer výstupného hrdla  149 mm 
Celková hmotnosť 9,6 kg 
Rozmery (š × v × h) 205 × 360 × 400 mm 
 
Parametre motora ventilátora: 
Napätie 230 V/50 Hz 
Príkon 38 W 
Výkon 19 W 
Prúd 0,17 A 
Otáčky 2 760 ot./min 
Kondenzátor 1 μF/400 V~ 
Hmotnosť 2,4 kg 
 
 

KOMÍNOVÝ ŤAH 
Komínový prieduch musí vždy vyvinúť dostatočný ťah a spoľahlivo odvádzať spaliny do voľného 
ovzdušia pre všetky prakticky možné prevádzkové podmienky. Pre správnu funkciu kotla je nut-
né, aby bol samostatný komínový prieduch správne dimenzovaný, pretože na jeho ťahu je závis-
lé spaľovanie, výkon a životnosť kotla. 
 
 

TECHNICKÝ POPIS PRÍDAVNÉHO ODŤAHU SPALÍN 
Prídavný odťah spalín kompenzuje nedostatočný alebo nerovnomerný ťah komína pri spaľovaní 
a zefektívňuje prúdenie spalín. Jeho použitie je výhodné tiež v čase otvárania dvierok pri prikla-
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daní paliva, kedy prídavný odťahový ventilátor zabráni úniku dymu z kotla do priestoru kotolne 
v čase, kedy je komínový ťah príliš malý. 
Zariadenie je navrhnuté tak, aby rovnomerne odťahovalo spaliny z kotla a tým dochádza ku do-
konalému spaľovaniu v kotle a úspore paliva. 
Teleso prídavného odťahu je zváranej konštrukcie z plechu hrúbky 2 a 3 mm. Smer prúdenia spa-
lín indikuje šípka na bočnej stene telesa. Vstupné hrdlo s vnútorným priemerom 152 mm je ur-
čené k osadeniu zariadenia na odťahové komínové hrdlo kotla s priemerom 150 mm, výstupné 
hrdlo s vonkajším priemerom 149 mm je určené k osadeniu do komínovej rúry – dymovodu. Od-
ťahový ventilátor je prichytený k prírube z plechu hrúbky 4 mm pomocou spojovacieho materiá-
lu. Obežné koleso je pripevnené priamo k hriadeľu elektromotora. Prídavný odťahový ventilátor 
nasadený na prírubu spolu s obežným kolesom sa ku telesu prídavného odťahu spalín prichytí 
pomocou podložiek a matíc. 
 

 
 
 

BALENIE 
Prídavný odťah spalín s ventilátorom otočeným dole hlavou a prichyteným ku telesu zariadenia 
spojovacím materiálom sa dodáva zabalený v bublinkovej fólii a lepenkovej krabici 
s polystyrénovými výplňami na zlepšenie stability. 
Ak je krabica poškodená, skontrolujte najmä obežné koleso kvôli možnému poškodeniu počas 
prepravy. Reklamácia poškodenia počas prepravy musí byť evidovaná dopravcom. 
 
Lepenková krabica musí obsahovať tieto časti: 
 Návod na obsluhu 
 Záručný list 
 Motor ventilátora vrátane konektora 
 Obežné koleso ventilátora 
 Telo prídavného odťahu spalín s prírubou pre ventilátor 
 Predlžovací kábel (kabeláž) pre pripojenie ventilátora do kotla 
 Rozbehový kondenzátor pre motor 
 Spojovací materiál 
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INŠTALÁCIA 
Prídavný odťah spalín môže inštalovať len osoba s platným oprávnením pre inštaláciu a montáž 
zariadení tepelnej techniky. Zapojenie musí zodpovedať platným predpisom, normám, vyhláš-
kam a tomuto návodu na obsluhu. 
 

UPOZORNENIE: Za škody, ktoré vzniknú chybným zapojením, prípadne nespráv-
nou prevádzkou, výrobca nezodpovedá! 

 
Pre inštaláciu je potrebné spojovací materiál, ktorým je prichytený ventilátor s prírubou a obež-
ným kolesom uvoľniť, ventilátor otočiť do správnej polohy a opäť ho zaistiť spojovacím materiá-
lom. 
Prídavný odťah spalín sa umiestňuje na výstupné odťahové komínové hrdlo kotla pred napoje-
ním na dymovod, prípadne v priebežnej časti dymovodu, pričom šípka na bočnej stene zariade-
nia ukazuje smer prúdenia spalín v smere od kotla do dymovodu, ktorý je nutné pri inštalácii 
dodržať. Zariadenie je možné inštalovať v polohách podľa nasledujúcich obrázkov. Smer prúde-
nia spalín zobrazený šípkou na obrázkoch nižšie sa musí zhodovať so smerom prúdenia indiko-
vaným šípkou na telese prídavného odťahu spalín. 
 

  
 
 
Podmienky inštalácie: 
1. priemer odťahového komínového hrdla kotla musí byť menší než priemer vstupného hrdla 

prídavného odťahu spalín, 
2. priemer dymovodu musí byť väčší než priemer odťahového komínového hrdla kotla a tiež 

väčší než priemer výstupného hrdla prídavného odťahu spalín. 
 

UPOZORNENIE: V prípade umiestnenia zariadenia v priebežnej časti dymovodu 
musia byť rovnako zachované podmienky inštalácie. Vstupné hrdlo prídavného 

odťahu spalín musí byť nasadené na menší priemer a výstupné hrdlo musí byť vsa-
dené do väčšieho priemeru. 
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PRIPOJENIE KU KABELÁŽI KOTLA ATTACK DP/DPX/SLX 
Kabeláž prídavného odťahu spalín sa napája na už existujúcu kabeláž kotla. Pre jej pripojenie je 
potrebné najprv demontovať zadný kryt opláštenia ovládacieho panela, ktorý je prichytený 
skrutkami a do spodného plechu približne 40 mm od zadnej steny a 50 mm od kraja navŕtať ot-
vor o priemere 9 mm pre uchytenie rozbehového kondenzátora, ktorý je súčasťou dodávky. Ná-
sledne rozbehový kondenzátor prichyťte pomocou podložky a matice, ktoré sú súčasťou balenia 
kabeláže prídavného odťahu spalín. 
 
Postup pripojenia kabeláže: 
1. kotlový ventilátor, pôvodne pripojený na svorky 10, 11 a 12, pripojte na rozširujúcu svorkov-

nicu prídavného odťahu spalín podľa elektrickej schémy, 
2. voľný čierny vodič vychádzajúci zo svorkovnice prídavného odťahu spalín pripojte na svorku 

kotla s číslom 10, 
3. voľný modrý vodič vychádzajúci zo svorkovnice prídavného odťahu spalín pripojte na svor-

ku kotla s číslom 11, 
4. voľný zeleno-žltý vodič vychádzajúci zo svorkovnice prídavného odťahu spalín pripojte na 

svorku kotla s číslom 12, 
5. červený silikónový kábel s voľnými vodičmi a plastovými krytkami pretiahnite cez jeden 

z otvorov v zadnom plechu opláštenia ovládacieho panela, na vonkajšiu časť kábla nasaďte 
priloženú čiernu plastovú prechodku a zastrčte ju do otvoru (pred týmto úkonom je potreb-
né najprv odpojiť potrebné vodiče z rozširujúcej svorkovnice, tieto potom opäť zapojte), 

6. dva červené vodiče ukončené plastovými krytkami pripojte na kontakty kondenzátora, 
7. rozširujúcu svorkovnicu prídavného odťahu spalín prichyťte priloženými skrutkami o spodný 

plech krytu. 
 

 
 
 

ÚDRŽBA 
Jedenkrát ročne: 
 kontrola tesnosti, 
 vyčistiť obežné koleso ventilátora a celý vnútorný priestor, 
 kontrola funkčnosti ventilátora. 
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ELEKTR. SCHÉMA ZAPOJENIA – KOTOL ATTACK DP/DPX/SLX 

 
STB – havarijný termostat 
F – Poistka (2A) 
C – kondenzátor 
HP – obehové čerpadlo 
RT – priestorový termostat 
BS – kotlový snímač 

STBS – snímač STB 
AP – prídavné čerpadlo 
AS – snímač prídavného čerpadla 
FS – snímač teploty spalín 
FAN 1 – kotlový ventilátor 
FAN 2 – ventilátor prídavného odťahu spalín 

Farby vodičov: 
1 – čierny vodič 
2 – modrý vodič 
3 – zeleno-žltý vodič 
4 – červený vodič 
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ELEKTRICKÁ SCHÉMA ZAPOJENIA – KOTOL ATTACK 25WP 
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ATTACK, s.r.o. • Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky • Slovakia
Tel: +421 43 4003 101 • Fax: +421 43 3241 129 • E-mail: kotle@attack.sk

Export – tel: +421 43 4003 115 • Fax: +421 43 3241 129 • E-mail: export@attack.sk

Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.
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