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ATTACK DP - Splyňovací kotol

- Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený
výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla.

- Pri splyňovaní dochádza vzásobníku paliva k tvorbe dechtu a kondenzátov (kyselín). Preto
musí byť za kotlom nainštalovaný Laddomat 21, alebo termoregulačný ventil, aby bola
dodržaná minimálna teplota vratnej vody do kotla 65°C.
Prevádzková teplota vody v kotly musí byťv rozmedzí 80-90°C.

- Kotol nesmie byť trvale prevádzkovaný v rozsahu výkonu nižšom ako 50%.
V prípade, že kotol bude pracovaťna minimálny výkon, je potrebné ho pripojiťna zásobník
tepla (STN EN 303-5). Tento zásobník musí maťminimálny objem 460 l.

- Pri použití obehového čerpadla musí byť jeho chod ovládaný samostatným termostatom tak,
aby bola zaistená predpísaná minimálna teplota vratnej vody.

- Ekologická prevádzka kotla je pri menovitom výkone.

- Doporučujeme preto inštaláciu kotla s akumulačnými nádržami a Laddomatom 21,čo
zaručuje úsporu paliva 20 až 30% a dlhšiu životnosť kotla i komína s príjemnejšou obsluhou.

-Ak nemôžete kotol zapojiťdo akumulácie, doporučujeme vám kotol zapojiť aspoň s jednou
vyrovnávacou nádržou, ktorej objem by mal byť cca 25 l na 1kW výkonu kotla.

- Pri prevádzke na znížený výkon (letná prevádzka a ohjrev teplej úžitkovej vody) je nutné
denné rozkurovanie.

- Palivo používať výhradne suché o 12 - 20% vlhkosti (s väčšou vlhkosťou paliva klesá výkon
kotla a stúpa jeho spotreba).
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Úvod:

Vážený zákazník,

Všeobecný popis

Popis označenia kotlovATTACK DP:

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili zakúpením nášho výrobku - splyňovacieho
kotla ATTACK. Želáme Vám, aby kotol slúžil dlho a spoľahlivo. Jedným z predpokladov
spoľahlivej a správnej funkcie je aj jeho obsluha a preto je potrebné, aby ste si pozorne prečítali
tento návod na obsluhu. Návod je zostavený tak, aby rešpektoval správnu funkciu kotla.
Správna funkcia kotla je podmienená najmä:
-voľbou správneho typu a výkonu kotla
- bezchybným uvedením doprevádzky
- citlivou obsluhou
- pravidelnou odbornou údržbou
- spoľahlivým servisom

:

Splyňovací kotol ATTACK DP, je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie
rodinných domov, chatiek,malých prevádzok, dielní a podobných objektov.
Predpísaným palivom pre ATTACK DP je suché drevo, napr. drevené polená, brikety v dĺžke
podľa typukotla. Splyňovací kotol

ATTACK DP 25
35
45

je držiteľom certifikátu 1015.

Výkon kotla

Splyňovací kotol na drevo
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Technické parametre:

Predpísaná min. teplota vratnej vody v prevádzke je 65°C.
Predpísaná prevádzková teplota vody v kotly je 80-90°C.
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Typ kotla DP25 DP 35 DP45
Výkon kotla kW 17- 27-35 35-4525
Výhrevná plocha m2 2,30 2,70 3,10
Objem palivovej šachty dm 100 140 1803

Rozmer plniaceho otvoru mm 240x450 240x450 240x450
Predpísaný ťah komína Pa 23 23 23
Max. prac. pretlak vody kPa 250 250 250
Hmotnosť kotla kg 350 390 420
Priemer odťahového hrdla mm 152 152 152
Výška kotla mm 1100 1100 1100
Šírka kotla mm 600 600 600
Hĺbka kotla mm 1000 1100 1200
Krytie el.častí IP 21 21 21

El.príkon W 50 50 50
Účinnosť kotla % 80-89 80-89 80-89
Trieda kotla 1 1 1
Teplota spalín pri men. výkone °C 290 290 290
Hmot.prietok spalín pri men.výkone kg/s 0,015 0,018 0,021
Maximálna hladina hluku dB 65 65 65
Predpísané palivo
Priemerná spotreba paliva kgh-1 7,5 10,5 13,5

Suché drevo o výhrevnosti 15-17 Mjkg-1, obsah vody
min. 12% - max. 20% priemer 80-150mm

Max. dĺžka polien mm 550 650 750
Doba horenia pri men. výkone hod. 3 3 3
Objem vody v kotly l 65 78 92
Hydr. strata kotla mbar 0,21 0,20 0,22
Min. objem vyrov. nádrže l 500 625 750
Pripojovacie napätie V/Hz 230/50 230/50230/50

Spotreba na sezónu 1kW = 1m3
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Rozmery kotlov ATTACK DP

ATTACK®
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9, 10,11,12,13,14,15 21 15 16 17

18

19

20

17
1. Teleso kotla
2. Ovládací panel
3. Plniace dvierka
4. Popolníkové dvierka
5. Odťahový ventilátor
6. Komín
7. Žiaruvzdorná tvarovka - tryska
8. Žiaruvzdorná tvarovka - popolník
9. Kotlový termostat
10. Reset
11. Spalinový termostat

12. Regulačný termostat ventilátoru
13. Vypínač
14. Teplomer
15. Regulátor výkonu
16. Dochladzovací okruh proti prehriatiu vody v kotly
17. Veko čistiaceho otvoru
18. Stupačka
19. Spiatočka
20. Regulačné dvierka
21. Tiahlo
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Prístrojový panel

1 2 43 5 6 7

1. Reset
2. Poistka
3. Hlavný vypínač
4. Spalinový termostat
5. Kotlový termostat
6. Teplomer
7. Ovládanie tiahla

Popis:

1. Reset -

2. Poistka -

3. Hlavný vypínač -

4. Spalinový termostat -

5. Kotlový termostat -

6. Teplomer -

7. Ovládanie tiahla -

ochrana kotla proti prekúreniu (po dosiahnutí teploty väčšej ako 110°C
dôjde k odpojeniu kotla od el. siete)

ochrana kotla proti prepätiu

zapnutie kotla a v prípade potreby umožňuje vypnúť celý kotol

pri poklese teploty spalín pod nastavenú hodnotu dôjde
k vypnutiu ventilátora

slúži na nastavenie max. teploty vody v kotly ( pri prekročení
nastavenej teploty dôjde k vypnutiu ventilátora a kotol pracuje na
min. výkon, po poklese nastavenej teploty dôjde k opätovnému
zapnutiu ventilátora a kotol pracuje na max. výkon )

ukazuje výstupnú teplotu vody z kotla

slúži na otváranie a zatváranie rozkurovacej klapky
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Účel použitia

Technický popis

POZOR

Prevádzkové predpisy

Ekologický teplovodný kotol Attack DP je určený pre vykurovanie rodinných domov a iných
obdobných objektov. Kotol je konštruovaný výhradne pre spaľovanie kusového dreva.
K spaľovaniu je možné použiť akékoľvek suché drevo, najmä drevené polená. Je možné
použiť drevo aj o väčšom priemere vo forme špalkov, zníži sa tým menovitý výkon, ale
predĺži sa doba horenia. Kotol nie je určený pre spaľovanie pilín a drobného dreveného
odpadu. Je ho možné spaľovať len v malom množstve s polenovým drevom (max. 10%).
Svojou mohutnou násypkou paliva nahradí a odstráni najprácnejšiu operáciu pri úprave
dreva a jeho delenie na menšie kusy.

Kotol je konštruovaný pre spaľovanie dreva, na princípe generátorového splyňovania s
použitím odťahového ventilátora, ktorý odsáva spaliny z kotla.
Teleso kotla je vyrobené ako zvarenec z oceľových plechov 3-6mm. Tvorí ho násypka
paliva, ktorá je v spodnej časti osadená žiaruvzdornou tvarovkou s pozdĺžnym otvorom pre
prechod spalín a plynov. V dohorievacom priestore pod ňou je žiaruvzdorný popolník. V
zadnej časti telesa kotla je zvislý spalinový kanál, ktorý má na vrchnej časti rozkurovaciu
záklopku. Zároveň sa tu nachádza odťahové hrdlo na pripojenie ku komínu.
V prednej stene sú v hornej časti prikladacie dvierka a v spodnej časti popolníkové dvierka.
V prednej časti horného veka je tiahlo rozkurovacej záklopky. Teleso kotla je zvonka tepelne
izolované minerálnou plsťou, vloženou pod kryty vonkajšieho plášťa. Vo vrchnej časti kotla
je ovládací panel pre elektromechanickú regláciu.
V zadnej časti kotla je kanál prívodu primárneho a sekundárneho vzduchu s regulačnou
klapkou, v ktorom je tento ohrievaný na vysokú teplotu

- Teplomer sleduje výstupnú teplotu vody z kotla
- Hlavný vypínač umožňuje vypnúť celý kotol v prípade potreby
- Poistka slúži k ochrane el. obvodu
- Spalinový termostat slúži k vypnutiu ventilátora po dohorení paliva. pri

rozkurovaní nastavte tento termostat na „0°C“. Po rozhorení paliva nastavte spalinový
termostat na „Prevádzku“. Ak klesne teplota spalín pod nastavenú hodnotu, vypne sa
odťahový ventilátor. Pokiaľ chcete, aby sa ventilátor opäť rozbehol, musíte na spalinovom
termostate nastaviť nižšiu teplotu. Optimálnu polohu pre prevádzku je nutné vyskúšať.

- Regulačný termostat ovláda chod ventilátora podľa výstupnej teploty vody z kotla
- Bezpečnostný termostat nevratný slúži ako ochrana proti prehriatiu pri poruche

regulačného termostatu, alebo ako signalizácia prekročenia havarijnej teploty je potrebné
po prekročení havarijnej teploty zatlačiť.

Pred uvedením kotla do prevádzky sa presvedčte, či je systém naplnený vodou a
odvzdušnený. Kotol na drevo musí byť obsluhovaný v súlade s pokynmi uvedenými v tomto
návode, aby bola dosiahnutá kvalitná funkcia. Obsluhu môže vykonávať len dosplelá osoba.
Pri inštalácii kotla podložte zadnú časť o 10mm, aby sa lepšie preplachoval a odvzdušňoval.

Popis:

Príprava kotla k prevádzke



Upozornenie

POZOR:

zaisťuje
kotol proti prehriatiu

Pri prvom rozkúrení môže dôjsť ku kondenzácii a vytekaniu kondenzátu . Po
dlhšom kúrení kondenzácia zmizne. Pri spaľovaní drobnejšieho dreveného odpadu je nutné
kontrolovať teplotu spalín, ktorá prekročiť 320°C. Inak dôjde k poškodeniu ventilátora.
Tvorenie dechtua kondenzátov v násypke je sprievodný jav pri splyňovaní dreva.

Pred vlastným zapálením paliva otvorte rozkurovaciu záklopku tak, že vytiahnete tiahlo
rozkurovacej záklopky a stiahnete spalinový termostat na „0°C“. Hornými dvierkami vložte na
žiaruvzdornú tvarovku suché triesky kolmo na kanálik tak, aby vznikla 2 4cm medzera medzi
palivom a kanálikom na priechod spalín. Na triesky položte papier alebo drevitú vlnu a znovu
vložte triesky a väčšie množstvo suchého dreva. Po zapálení paliva zapnite ventilátor a zatvorte
rozkurovaciu záklopku. Na termoregulačnom ventile nastavte požadovanú teplotu vody (80
90°C). Po dostatočnom rozhorení naplňte celý zásobník a spalinový termostat nastavte do
prevádzkovej polohy.

Ak má kotol pracovať ako splyňovací, musí sa v prevádzke udržiavať redukčné pásmo (vrstva
dreveného uhlia na keramickej tvarovke v násypke). Tento stav sa dosiahne spaľovaním
suchého dreva vhodnej veľkosti. Pri spaľovaní vlhkého dreva kotol ako splyňovací,
značne stúpa spotreba dreva, nedosahuje sa požadovaný výkon a skracuje sa životnosť kotla aj
komína.
Pri predpísanomťahu komína, ktol pracuje do 70%výkonu aj bez ventilátora.

Regulácia výkonu sa vykonáva záklopkou na zadnej strane kotla, ktorá je ovládaná
termoregulačným ventilom. Tento automaticky podľa nastavenej výstupnej teploty vody (80
90°C) otvára alebo zatvára záklopku. Nastaveniu termoregulátora je nutné venovať zvýšenú
pozornosť, nakoľko tento okrem regulácie výkonu plní aj ďalšiu dôležitú funkciu

. Pri nastavovaní postupujte podľa priloženého návodu na montáž a
nastavenie regulátora. Poistenie proti prehriatiu kotla skontrolujte tak, že si overíte funkciu
regulátora ešte pri teplote vody 90°C. Pri tejto teplote musí byť regulačná klapka takmer
uzatvorená. Nastavenie regulátora je potrebné odskúšať. Polohu regulačnej klapky je možné
sledovať pohľadom zo zadnej strany ventilátora. Regulačným termostatom umiestneným na
paneli kotla ovládate ventilátor podľa nastavenej výstupnej teploty vody. Na regulačnom
termostate by mala byť nastavená teplota ako na termoregulátore. Na paneli je
ďalej umiestnený spalinový termostat, ktorý slúži k vypnutiu ventilátora po dohorení paliva. Pri
rozkurovaní ho nastavte do polohy „0°C“. Po dostatočnom rozhorení ho nastavte na
prevádzkovú polohu tak, aby ventilátor bežal a k jeho vypnutiu došlo až po vyhoretí paliva.
Optimálnu polohu spalinového termostatu je nutné vypozorovať podľa druhu paliva, ťahu
komína a ostaných podmienok. Teplotu výstupnej vody kontrolujte na termomanometri. Na
paneli jeďalej umiestnený bezpečnostný termostat nevratný.

Pri doplňovaní paliva najskôr otvorte tiahlom rozkurovaciu záklopku, ventilátor nevypínajte.
Počkajte asi 10 sek. a pomaly otvorte plniace dvierka tak, aby sa nahromadené plyny odsali do
komína. Počas kúrenia udržujte násypku vždy plnú. Pre zabránenie vzniku dymu prikladajte
ďalšie palivo až vtedy, keď je pôvodná náplň spálená aspoňna 1/3 plniaceho

nejde o závadu

nesmie

Rozkurovanie a prevádzka

nepracuje

Regulácia výkona elektromechanická

o 5°C nižšia

Doplňovanie paliva

Pri prevádzke musí byť tiahlo rozkurovacej záklopky zasunuté, inak dôjde k
poškodeniu ventilátora.

obsahu.
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Potom prekryte žeravé uhlíky širokým polenom aďalej normálne naplňte. Palivo nesmiete nad
tryskou utlačiť, pretože by mohlo dôjsť k uhaseniu plameňa. pri prevádzke musí byť
tiahlo rozkurovacej záklopky , inak môže dôjsť k poškodeniu ventilátora.

V kotli je možné kúriť stáložiarnym spôsobom tzn. pri udržaní ohňa cez noc bez nutnosti
denného rozkurovania, . Tento spôsob prevádzky však znižuje
životnosť kotla. Pre stáložiarnu prevádzku pripravte kotol nasledovne:
- Na rozžeravenú vrstvu paliva priložte niekoľko kusov (4 6) väčších polien
- Privrite zmiešavací ventil. Po privretí ventilu stúpne teplota vody v kotli na 80 90°C.
- Regulačná klapka ovládaná termoregulátorom sa automaticky uzatvorí a ventilátor sa vypne.
V takto pripravenom kotli sa udrží horenie viac ako 12 hod. Kotol aj pri prevádzke na stáložiar
musí mať teplotu vody .

Pri väčšom množstve popola nie je
dostatočný priestor pre dohorenie paliva a môže dôjsť k poškodeniu držiaku keramickej trysky
a tým aj celého kotla. Čistenie kotla vykonávajte tak, že najprv zapnite ventilátor, otvorte
plniace dvierka a popolček zmeťte strbinou do spodného priestoru. Dlhé kusy nezhoretého
paliva nechajte v násypke. Otvorte čistiace horné veko a kefou vyčistite vnútro. Popolček a
sadze vyhrabte po otvorení spodného čistiaceho otvoru. Po otvorení spodných dvierok
vyčistite spodný priestor od nečistôt. Interval čistenia je závislý na kvalite dreva (vlhkosti) a
intenzite kúrenia, ťahu komína aďalších okolností. Doporučujeme kotol vyčistiť 1x za týždeň.

. Minimálne raz za rok vyčistite obežné koleso
ventilátora a skontrolujte čistiacim otvorom zanesenie regulácie pomeru primárneho a
sekundárneho vzduchu, ktorý prúdi do prikladacej komory, prípadne skrutkovačom očistíme.
Ovplyvňuje to výkon a kvalitu spaľovania.

Pravidelné a dôkladné čistenie je dôležité pre zaistenie trvalého výkonu a životnosti kotla. Pri
nedostatočnom čistení môže dôjsťk poškodeniu kotla .

Najmenej 1x za 14 dní skontrolujte, prípadne doplňte vodu vo vykurovacom systéme. Ak je
kotol v zimnom období mimo prevádzku hrozí nebezpečie zamrznutia vody v systéme a preto
vodu radšej zo systému vypustite alebo napustite nemrznúcu zmes. Inak vodu vypúšťajte len v
najnevyhnutnejšom prípade a pokiaľ možno na čo najkratšiu dobu.

, poškodené diely vymeňte. Dvakrát ročne
zložte ventilátor a vyčistite obežné koleso a vzduchovú komoru ventilátora.

Predpísané palivo je suché štiepané a polenové drevo o 80 150mm, minimálne 2 roky staré, o
min. 12% a max. 20% vlhkosti a s výhrevnosťou 15 - 17MJkg . Je možné spaľovať aj
veľkokusý drevený odpad s hrubými polenami.

POZOR

ale len v zimnom období

80 - 90°C

Čistenie kotla je nutné vykonávať pravidelne a dôkladne každých 3 - 5 dní, pretože
popolček usadený v zásobníku paliva spolu s kondenzátmi a dechtom podstatne znižuje
životnosť a výkon kotla a izoluje teplovýmennú plochu.

Šamotovú tvarovku pri čistení navyťahujte

zaniká záruka

Údržba vykurovacieho systému spolu s kotlom

Po skončení
vykurovacieho obdobia kotol riadne vyčistite

Palivo

zasunuté

Stáložiarna prevádzka

Čistenie kotla

UPOZORNENIE

-1
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Poznámka
Polená väčších priemerov je nutnépoliť alebo štvrtiť (z dôvodu požiadavky prevádzky kotla na
menovitý výkon). Môže sa spaľovaťmäkké aj tvrdé drevo. Drevo musí byť suché!

Pripojenie spotrebiča ku komínovému prieduchu musí byť vždy prevedené so súhlasom
príslušného kominárskeho podniku. 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 nutné, aby bol samostatný komínový prieduch
správne dimenzovaný,
Ťah komína priamo závisí na jeho priereze, výške a drsnosti vnútornej steny. Do komína, na
ktorý je napojený kotol sa nesmie pripojiť iný spotrebič.

. Ťah komína musí dosahovať predpísaných hodnôt. Nesmie však byť
extrémne vysoký, aby neznižoval účinnosť kotla a nenarušoval jeho spaľovanie (netrhal
plameň). V prípade veľkého ťahu nainštalujte do komínového prieduchu medzi kotol a komín
škrtiacu klapku.

20 x 20cm min. výška 7m
O 20cm min. výška 8m
15 x 15cm min. výška 11m
O 16cm min. výška 12m

Presný rozmer komína určuje STN 73 42 10. Predpísanýťah komína je uvedený v Technických
parametroch.

Dymovod musí mať vyústenie do komínového prieduchu. Ak nie je možné pripojiť kotol ko
komínovému prieduchu bezprostredne, má byť príslušný nádstavec dymovodu podľa daných
možností , bez dodatkovej výhrevnej plochy a smerom ku
komínu musí stúpať. Dymovody musia byť machanicky pevné a tesné proti prenikaniu spalín a
vo vnútri čistiteľné. Dymovody nesmú byť vedené cudzími bytovými alebo úžitkovými
jednotkami. Vnútorný prierez dymovodu sa nesmie smerom ku komínu zužovať. Použitie
kolien nie jevhodné.

Na elektrickú sieť 230V, 50Hz sa kotol pripojuje sieťovou šnúrou a vidlicou. Sieťový prívod je
typu M a pri výmene musí byť nahradený zhodným typom servisnou organizáciou. Spotrebič
musí byť umiestnený tak, aby pripojovacia vidlica bola vdosahu obsluhy.
(podľa STN EN 60 335-1 +A11:1997).

Výkon kotla je závislý na stupni vlhkosti dreva. Výkon a funkcia kotla je zaručená pri
max. vlhkosti do 20%.

Komín

pretože najeho ťahu je závislé spaľovanie, výkon a životnosť kotla.

Priemer komína nesmie byť menší
ako je vývod na kotly

Dymovod

čo najkratší a nie dlhší ako 1m

Pripojenie kotla na elektrickú sieť

Informačné hodnoty rozmerov prierezu komína:
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Voľba a spôsob zapojenia regulačných a ovládacíchprvkov

podchladeniu kotla na vstupe vratnej vody pod 65°C

Ochranakotla proti korózii

Kotol je dodávaný spotrebiteľovi zo základným vybavením regulačnými a ovládacími
prvkami. Zapojenie týchto prvkov je naznačené na schéme zapojenia. Doporučujeme
rozšírenie regulácie kotla o ďalšie regulačné prvky, ktoré prispejú ku komfortnejšej a
ekonomickejšej prevádzke. Každé čerpadlo v systéme musí byť ovládané samostatným
termostatom, aby nedochádzalo k .
Pripojenie týchto ďalších prvkov navrhuje projektant podľa špecifických podmienok
vykurovacieho systému. Elektrická inštaláciaspojená s dodatočným vybavením kotla musí byť
vykonaná odborníkom podľa platných noriem. Základné prevedenie kotla nemá zabudovaný
termostatna čerpadlo.

Vhodným riešením tohoto problému je použitie Laddomatu 21, alebo termoregulačného
ventilu, ktorý umožňuje vytvorenie oddeleného kotlového a vykurovacieho okruhu. Tak
zabránite podchladzovaniu kotla pod 65°C a tým sa zníži kondenzácia vodných pár, kyselín a
dechtov v násypke kotla. Zároveň je možné nastavením klapky trojcestného ventilu regulovať
teplotu vykurovacej vody nezávisle na teplotevody v kotli. Teplota vodyv kotli musí byť trvalo
v rozsahu 80 90°C. Vzhľadom k tomu, že poloha klapky trojcestného ventilu sa musí neustále
prispôsobovať potrebám vykurovacieho systému s ohľadom na zmeny vonkajšej a izbovej
teploty, jedobré jejnastavenie zveriťelektronickému regulátoru.

Rez kotlom - spaľovacia komora

Záväzné normy pre projektovaniea montáž kotlov:

STN EN 303-5 - Vykurovacie kotly na tuhé palivá
STN 73 4210 - Zhotovovanie komínov a dymovodov
STN 92 0300 - Požiarna bezpečnosť lokálnychspotrebičov
STN EN 60 335-1 +A11 - Bezpečnosť el.spotrebičov pre domácnosť
STN 06 1000 - Lokálne spotrebiče pevných, kvapalných a plnných palív.
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Schémy zapojenia

Schémy zapojenia so štvorcestným zmiešavacím ventilom

Schémy zapojenia s Trojcestným prepúšťacím termoventilom

KOTOL

Poistný ventil

Ventil 3/4" (95°C)

ÚK

Tlaková expanz.nádoba

ÚK

TÚV

Výstup zo sústavy

Vstup do sústavy
1-výstup zo sústavy
2-vstup do sústavy
3-vstup do kotla
4-výstup z kotla
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ODPAD

STS 20 PRIVOD VODY
Z VODOVODNEJ SIETE
TLAK 2 - 6 BAR,
10 - 15°C

Ochrana kotla proti prehriatiu

POZOR: Chladiaci okruh proti prehriatiu nesmie byť využitý podľa normy STN EN 303-5 k
iným účelom, než je ochrana proti prekúreniu.

Ventil STS 20, ktorého čidlo je umiestnené v zadnej časti kotla, chráni kotol proti prekúreniu
tak, že ak stúpne teplota vody v kotli nad 95°C, vpustí do chladiaceho okruhu vodu
z vodovodnej siete, ktorá odoberie prebytočné teplo a odvedie ho do odpadu.
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Možné závady a spôsob ich odstránenia

Závada Príčina Odstránenie

Kontrolka „sieť“
nesvieti

Kotol nedosahuje
požadované
parametre

Netesnia dvierka

Ventilátor sa netočí
alebo je hlučný

Nie je napätie v sieti Skontrolovať
Zle zasunutá vidlica do sieťovej
zásuvky Skontrolovať
Zlý sieťový vypínač Vymeniť
Poškodená šnúra Vymeniť

Málo vody v systéme Doplniť
Veľký výkon čerpadla Zriadiť prietok a spínanie
Výkon kotla nie je dostatočne
dimenzovaný pre daný systém Vec projektu
Nekvalitné palivo Spaľovať suché drevo a polná

poliť
Netesní rozkurovacia klapka Opraviť
Malý komínový ťah Nový komín, nevhodné pripojenie
Veľký komínový ťah Umiestniť škrtiacu klapku do dymo-

vodu
Dlhé rozkurovanie alebo pre-
vádzka s otvorenou rozk. klapkou Narovnať lopatky na 90°
Zdeformované lopatky ventilátora Vymeniť
Nedostatočne vyčistený kotol Vyčistiť
Zanesený vstup vzduchu do spaľ.
komory Vyčistiť

Zlá sklenená šnúra Vymeniť, zriadiť pánty dvierok
Upcháva sa tryska Nespaľovať drobné drevo, kôru
Malý komínový ťah Vada komínu

Pri použití nevratného bezp. ter-
mostatu, dôjde pri prekúrení k
rozpojeniu Zatlačiť tlačidlo termostatu
Zanesené obehové koleso Vyčistiť ventilátor
Vadný kondenzátor Vymeniť
Vadný motor Vymeniť
Zlý kontakt v zásuvke prívod.
kábla od motora Skontrolovať
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DOKLAD o preskúšaní a kompletnosti
splyňovacieho kotla ATTACK

Výrobné číslo kotla:

Vo Vrútkach dňa .

Razítko a podpis výstupnej kontroly ................................

.....................................................................

Výrobok dodaný s týmto osvedčením odpovedá platným
technickým normám a technickým podmienkam.

Výrobok bol zhotovený podľa platnej výkresovej dokumentácie
v požadovanej kvalite a je schválený SZÚ Brno pod číslom
certifikátu

Technická kontrola

SK CZ AT CH DK ES FI FR GB GR IE IT NL NO PT SE
Štát priameho určenia spotrebiča :

DP25 DP35 DP45

Výrobca:
Tel: spojovateľka 043/ 4003 101
Fax: 043/ 4003 106

E-mail: kotle@attackslovakia.sk
http: www.attack-sro.sk

Tel./fax: infolinka 043/ 4003 104
Tel: servis 0905 410 204

ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVENSKO

mailto:E-mail:kotle@attackslovakia.sk
http://www.attack-sro.sk

