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ÚVOD 
Odťahové spalinové ventilátory SV sú doplňujúce zariadenia určené pre stacionárne kotly 
ATTACK® 
Zariadenie umožňuje spoľahlivý odvod spalín do vonkajšieho priestoru cez obvodový múr pri 
dodržaní podmienok elektroinštalácie uvedených v tomto návode. Bezpečnosť prevádzky za-
bezpečuje diferenčný manostat spalín, ktorý zapáli horák kotla len pri dokonalom odsávaní. 
 
Tabuľka č. 1 

Typ Ventilátor Manostat 
Hrdlo 

ventilátora 
Výkon 

ventilátora 
Nasadzovacie 

hrdlo 
Výkon 
kotla 

SV3 RLG108/0042-3030LH, 230 V, 39 W Honeywell 60 mm 120 m3/h 110 mm  12 – 20 kW 
SV4 RLG108/0042-3030LH, 230 V, 39 W Honeywell 60 mm 120 m3/h 135 mm 25 – 30 kW 
SV5 RLG108/0042-3030LH, 230 V, 39 W Honeywell 60 mm 120 m3/h 145 mm 35 kW 
SV6 RLG108/0042-3030LH, 230 V, 43 W Honeywell 60 mm 145 m3/h 165 mm 40 – 45 kW 
SV7 RLG108/0042-3030LH, 230 V, 43 W Honeywell 60 mm 145 m3/h 175 mm 50 kW 

 
Vonkajšie rozmery: 
 

 
 
 
 

TECHNICKÝ POPIS VENTILÁTORA 
Nadstavba SV je osadená jednostupňovým ventilátorom s výstupom  60 mm. Výkon ventiláto-
ra a ďalšie parametre sú uvedené v tabuľke č. 1. 
Ventilátor je uchytený na hriadeľ elektromotora. Skriňa ventilátora je spolu s diferenčným spína-
čom upevnená na základni. Ventilátor je zakrytý ochranným krytom, ktorý sa v prípade poruchy 
demontuje povolením bočných skrutiek. Každá Nadstavba ATTACK SV je odskúšaná výrobcom. 
 
 

NASADENIE NA KOTOL 
Nadstavba SV sa nasadzuje na hrdlo prerušovača ťahu kotla a je možné ho natáčať okolo zvislej 
osi o 90° doľava alebo doprava podľa potreby vyústenia spalín. 
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PRIPOJENIE KU KOTLU 
Elektrické pripojenie sa prevedie napojením vodiča do svorkovnice kotla. Elektrické pripojenie ku 
kotlu je znázornené na zobrazených schémach. 
 
 

ZAPOJENIE ELEKTROINŠTALÁCIE POLOTURBO 
POZNÁMKA: 
Spalinový termostat odpojiť 
pri inštalácii nastavby polo-
turbo 
 
Farba vodičov: 
M – modrý 
H – hnedý 
Č – čierny 
ZŽ – zeleno žltý 
 
POPIS: 
VE – ventilátor 
TK – termostat kotlový 
MN – manostat 

 
 

ZAPOJENIE ELEKTROINŠTALÁCIE PLQ POLOTURBO 
POZNÁMKA: 
Spalinový termostat odpojiť 
pri inštalácii nastavby polo-
turbo 
 
Farba vodičov: 
M – modrý 
H – hnedý 
Č – čierny 
ZŽ – zeleno žltý 
 
POPIS: 
VE – ventilátor 
TK – termostat kotlový 
MN – manostat 
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ZAPOJENIE ELEKTROINŠTALÁCIE KLQ POLOTURBO 
POZNÁMKA: 
Spalinový termostat odpojiť 
pri inštalácii nastavby polo-
turbo 
 
Farba vodičov: 
M – modrý 
H – hnedý 
Č – čierny 
ZŽ – zeleno žltý 
 
POPIS: 
VE – ventilátor 
TK – termostat kotlový 
MN – manostat 
HT – havarijný termostat 

 
 

ZAPOJENIE ELEKTROINŠTALÁCIE KLV POLOTURBO 
POZNÁMKA: 
Spalinový termostat odpojiť 
pri inštalácii nastavby polo-
turbo 
 
Farba vodičov: 
M – modrý 
H – hnedý 
Č – čierny 
ZŽ – zeleno žltý 
 
POPIS: 
VE – ventilátor 
TK – termostat kotlový 
MN – manostat 
HT – havarijný termostat 
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ODVOD SPALÍN 
Odvod spalín sa zostavuje z trubiek  60 mm, 90°/45° kolena. Pri zostavovaní dymovodu je nut-
né dodržať nasledujúce zásady: 
 odťah spalín musí byť vedený len vodorovne alebo zvisle, nikdy nie smerom dolu (maximálny 

sklon 3° smerom dolu pre odvod kondenzátu) 
 vyústenie dymovodu prečnievajúce cez stenu musí byť opatrené koncovkou 
 v prípade, že povrchová teplota výdusnej trubky je vyššia o 60 °C, ako je teplota okolia, v ktorom 

je umiestnená, je nutné aby táto trubka bola z bezpečnostného hľadiska zaizolovaná 
 

 
POZOR ! Zostavenie dymovodu pre výkon kotla 18 – 50 kW nesmie prekročiť súčet 
odporu prúdenia hodnotu 10. 

 
 

HODNOTY ODPORU PRÚDENIA JEDNOTLIVÝCH DIELOV 
Diel Odpor prúdenia 
Trubka  60 mm, dĺžka 1 m 1 
Koleno 90° 3 
Koleno 45° 2 
Koncová trubka 2 

 
Príklad výpočtu dymovodu pre kotol s výkonom 25 kW: 
Použijeme: 
1× koleno (K90), 1× oblúk (O90), 2 m potrubia (2× T80), 1 m trubka s koncovkou (TK80) 
 
Súčet odporov: 3 + 2 + 2× 1 + 2 = 9 – vyhovuje 
  

NADSTAVBA

OBVODOVÉ MURIVOMANŽETA

MIN. 150 mm

VÝDUSNÁ TRUBKA 3°
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PODMIENKY VYÚSTENIA ODŤAHU SPALÍN OD SPOTREBIČOV 
NA PLYNNÉ PALIVÁ CEZ OBVODOVÝ MÚR 
 Vyústenie (koncovka) musí vyčnievať najmenej 150 mm z vonkajšej steny budovy 
 Minimálna výška nad zemou do verejne neprístupnej plochy je 1 m 
 Minimálna výška nad zemou do verejne prístupnej plochy je 2 m 
 Vyústenie nesmie viesť do výbušného a horľavého prostredia 
 
 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
Nadstavbu ATTACK SV smie uviesť do prevádzky len zmluvná servisná organizácia 
oprávnená na vykonávanie tejto činnosti! 

 Kotlový termostat nastaviť na max. teplotu (stupeň č. 5) 
 Spustiť kotol hlavným vypínačom  
 Skontrolovať správnu funkciu dymovodu-tesnosť spojov 
 Skúšobne upchať výstup spalín na koncovke (hlavný horák musí zhasnúť) 
 Uvoľniť výstup spalín (horák sa opäť zapáli) 
 Kotlový termostat vypnúť (hlavný horák musí zhasnúť a SV zastaviť) 
 
Povinnosťou servisného technika je oboznámiť zákazníka s obsluhou! 
 
 

ÚDRŽBA 
Jedenkrát ročne: 
 kontrola tesnosti 
 skontrolovať vnútorný priestor, poprípade ho vyčistiť 
 kontrola funkcie SV 
 
 

PRÍSLUŠENSTVO 
Súčasťou je nasledujúca dokumentácia: 
 Návod na obsluhu s dokladom o preskúšaní SV 
 Záručný list 
 
 

ZÁRUKA 
Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov pri dodržaní vyššie uvedených podmienok. 
  





Nadstavba ATTACK® SV

Záručný list

Spoločnosť ATTACK, s.r.o. ručí za chyby tohto výrobku, pokiaľ boli dodržané záručné podmienky, 
po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky, najviac však 30 mesiacov od dátumu 
expedície zariadenia od výrobcu.

Záruka

Výrobné číslo:
Typ:

Výrobok zodpovedá platným technickým normám a technickým podmienkam. Výrobok bol 
zhotovený podľa platnej výkresovej dokumentácie v požadovanej kvalite a je schválený Štátnym 
skúšobným ústavom.

Místo pro nalepení čárového kódu



Záručné podmienky:
Záruka sa vzťahuje na všetky chyby zariadenia a jeho súčastí, ktoré vznikli následkom chybného materiálu, alebo 
chybného spracovania.
Záruka sa nevzťahuje na tesnenia a tesniace šnúry.

Záruka na zariadenie platí za dodržania nasledovných podmienok:
 pri reklamácii bude predložený správne vyplnený záručný list
 montáž zariadenia vykonal kvalifikovaný pracovník odbornej montážnej firmy
 pokiaľ bolo zariadenie uvedené do prevádzky jednou z firiem zmluvného strediska servisnej siete firmy 

ATTACK, s.r.o. (zoznam zmluvných stredísk je uvedený v prílohe návodu na obsluhu zariadenia)
 montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky boli riadne potvrdené na záručnom liste
 zariadenie bude používané presne podľa pokynov a doporučení výrobcu, ktoré sú uvedené v návode na obslu-

hu a inštaláciu
 pokiaľ boli výrobcovi odoslané záznamy o spustení zariadenia a prevedení servisných prehliadok
 v ročných intervaloch od spustenia zariadenia budú vykonané preventívne prehliadky oprávneným pracovní-

kom servisnej siete ATTACK, s.r.o., ktorá tento úkon potvrdí do záručného listu v kolónke „povinná servisná pre-
hliadka“ a zákazník ho zašle výrobcovi. Tieto prehliadky hradí servisnej organizácii zákazník!

V prípade nevykonania servisnej prehliadky v danom termíne nárok na záruku zaniká!
V prípade nezistenia žiadnej poruchy, alebo poruchy zavinenej neodbornou manipuláciou zo strany zákaz-
níka, náklady spojené s vyslaním servisného technika hradí osoba, ktorá nárok na túto opravu uplatnila.

Nárok na záruku zaniká a nevzťahuje sa na chyby a poškodenia, ktoré vznikli:
 poškodením pri prevoze
 nedodržaním návodu na montáž, obsluhu a údržbu
 násilným mechanickým poškodením
 neodbornými opravami, alebo úpravami, neodbornou manipuláciou a dopravou
 uvedením zariadenia do prevádzky firmou, ktorá nie je servisným strediskom firmy ATTACK, s.r.o.
 dôsledkom nesprávneho elektrického zapojenia zariadenia, alebo chybnej elektroinštalácie mimo zariadenia
 pri abnormálnych zmenách tlaku plynu a znečistenom plyne
 ak nie je riadne vyplnený záručný list
 živelnou udalosťou
 svojvoľným prevedením opravy zariadenia spotrebiteľom
 prevedením konštrukčnej zmeny, prípadne úpravou textu záručného listu
 namontovaním zariadenia v nečistom a agresívnom prostredí

Reklamačné pokyny:
Na vykonanie záručnej opravy je nutné oznámiť príslušnému servisnému stredisku nasledujúce údaje:
 presnú adresu a telefónne číslo užívateľa, kde je zariadenie inštalované
 približný charakter poruchy
 kedy a kým bolo zariadenie namontované a uvedené do prevádzky
 typ zariadenia, výrobné číslo a dátum výroby

Pri vykonávaní záručnej opravy je povinný servisný technik predložiť užívateľovi oprávnenie od výrobcu na vyko-
návanie servisných prác na zariadeniach ATTACK®.
Po ukončení vykoná záznam o oprave a užívateľ vykonanú prácu potvrdí.
Servisný technik je povinný užívateľovi ponechať doklad o prevedení opravy. Ak zistí servisný pracovník akékoľ-
vek zásahy do zariadenia alebo iné poškodenie a neprevedenie povinnej sevisnej prehliadky je povinný užívate-
ľovi oznámiť, že oprava bude prevedená na jeho náklady a zároveň stráca nárok na ďalšiu záruku.





Pečiatka, podpis serv. organ.: ....................................................

Povinná servisná prehliadka po 1. roku prevádzky

Dátum: ...................................

Povinná servisná prehliadka po 2. roku prevádzky

Pečiatka, podpis serv. organ.: ....................................................Dátum: ...................................

 Údaje o zákazníkovi  (čitateľne)

 Meno: ...................................

 Priezvisko:

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

Ulica: ..................................................................

PSČ, mesto: ........................................................

Tel.: ....................................................................
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Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Záznam o spustení zariadenia do prevádzky

Servisná organizácia:

.......................................................................
                             Pečiatka, podpis

Dátum spustenia: ..............................................................................



Povinná servisná prehliadka
po 1. roku prevádzky
Dátum: .............................................................

..........................................................................
Podpis, pečiatka servisnej organizácie

Povinná servisná prehliadka
po 2. roku prevádzky
Dátum: .............................................................

..........................................................................
Podpis, pečiatka servisnej organizácie

 Údaje o zákazníkovi  (čitateľne)

 Meno: ...................................

 Priezvisko:

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

Ulica: ..................................................................

PSČ, mesto: ........................................................

Tel.: ....................................................................
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Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Servisná organizácia:

.......................................................................
                             Pečiatka, podpis

Záznam o spustení zariadenia do prevádzky

Miesto pre nalepenie čiarového kódu

Miesto pre nalepenie čiarového kódu
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Dátum spustenia: ..............................................................................





Názov predajcu, u ktorého bol výrobok ATTACK® zakúpený

Mesto
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Meno a priezvisko, alebo názov firmy

Ulica

Mesto

Telefónne číslo na používateľa

Číslo

PSČ

Ú
d

aj
e 

o
 u

m
ie

st
n

en
í 

vý
ro

b
ku

Miesto pre nalepenie čiarového kódu
Typ:

Výrobné číslo:

Prehlásenie zákazníka:

Prehlasujem, že som obdržal Záručný list, Návod 
na obsluhu, Zoznam servisných partnerov a že 
som bol riadne oboznámený s obsluhou výrobku 
ATTACK® a záručnými podmienkami.P
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Podpis zákazníka

Názov firmy

Dátum montáže výrobku ATTACK®
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Pečiatka a podpis montážnej firmy

UPOZORNENIE: Montážny list vyplňuje 
montážna firma PALIČKOVÝM PÍSMOM! 

POZOR! Montážny list musí vyplniť firma oprávnená výrobcom a po 
vyplnení odoslať výrobcovi v termíne podľa zmluvy. Nedostatočne 
vyplnený list nespĺňa podmienku poskytnutia informácii o montáži
podľa bodu II. Zmluvy o montáži výrobkov ATTACK®.

Montážny list
výrobkov ATTACK®
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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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