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1. ÚVOD
Vážený kupujúci a užívateľ nízkoteplotného vykurovacieho kotla SAS MI.
Táto technicko-prevádzková dokumentácia obsahuje všetky nevyhnutné
informácie umožňujúce energeticky úspornú, bezpečnú a dlhoročnú prevádzku
zakúpeného kotla. Pred inštaláciou a pred zahájením prevádzky kotla sa, prosím,
dôkladne oboznámte s jej obsahom. Po oboznámení sa s touto príručkou budete
môcť zariadenie optimálne využívať. Pozorné prečítanie tohto návodu je zárukou
efektívnej a bezpečnej prevádzky kotla.
Túto dokumentáciu zachovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.
Zároveň je to záručný list Vášho kotla.

2. ÚČEL KOTLA
Kotly typu SAS MI sú určené pre vodné sústavy otvoreného/uzavretého
systému* ústredného kúrenia s prirodzeným alebo vynúteným obehom vody,
zabezpečených v súlade s všeobecne platnými miestnymi alebo európskymi
osobitnými predpismi (PN-EN 12828:2013-05E Vykurovacie systémy v budovách – Navrhovanie vodných inštalácií pre ústredné kúrenie). Je mimoriadne
vhodný pre vykurovanie domácností v rodinných a viacrodinných domoch, pavilónov ponúkajúcich obchodné a gastronomické služby, atď., v ktorých výpočtová teplota vody na vstupe nepresahuje hodnotu 85°C, a pracovný tlak hodnotu
1,5 bar. Za kotlom je požadovaný ťah spalín 0,30-0,55 mbar (v závislosti od
výkonu kotla). Tieto kotly môžu prostredníctvom tepelného výmenníka spolupracovať aj s teplovodnou sústavou (horúcou úžitkovou vodou). Základom pri
výbere kotla na vykurovanie objektu by mala byť tepelná bilancia vypracovaná
v súlade s platnými osobitnými predpismi danej krajiny alebo EÚ (napr. PN-EN
12831:2006 Vykurovacie systémy v budovách – Metóda výpočtu projektovaného tepelného výkonu

3. OPIS KONŠTRUKCIE A ČINNOSTI KOTLA
Vykurovací kotol typu SAS MI s modernou konštrukciou, vybavený
mikroprocesorovým regulátorom a dúchadlom, je vykurovacie zariadenie
pracujúce v režime horného spaľovania, umožňujúce spaľovanie hruboprachu
*

*)
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Namontovaný systém musí spĺňať osobitné požiadavky technických noriem krajiny určenia
týkajúcich sa ochrany otvorených teplovodných vykurovacích sústav a expanzných nádob
otvoreného systému alebo uzavretého systému (týka sa to kotlov s výkonom do 100 kW) spolu
s príslušenstvom: membránová nádoba, bezpečnostný ventil, kontrolná a meracia armatúra,
zariadenie na odvádzanie prebytočného tepla.
vnútorné priehradky (prvky v kontakte s ohňom) sú vyrobené z kotlového plechu P265GH s
hrúbkou 6 mm (z kotlového plechu 16 Mo3 s hrúbkou 8 mm v prípade kotlov s výkonom nad 78
kW). Vonkajšie telo vodného plášťa je vyrobený z oceľového plechu s hrúbkou 4 mm (5 mm v
prípade kotlov s výkonom nad 78 kW).

z čierneho uhlia. Kotlové teleso tohto kotla je vyrobené z navzájom zvarených
oceľových plechov.*) Základné časti kotla sú znázornené na obr. 5 a obr. 6 (str.
22-23).
Spaľovanie materiálov z umelej hmoty (plastov) je zakázané. Ich
spaľovanie môže viesť k upchatiu otvorov umožňujúcich rozvod vzduchu.
Znečistením povrchu výmenníka tepla dochádza k zníženiu účinnosti kotla
a k zhoršeniu spaľovacieho procesu. Použitie horľavých materiálov (napr.
benzínu, nafty, rozpúšťadiel) na rozpaľovanie kotla je zakázané. Môže to
viesť k požiaru alebo k výbuchu.
Predná komora (10) slúži ako ohnisko s vodným roštom a pohyblivým
liatinovým roštom*. Vodný plášť (3) má tvar kvádra s dvojitými stenami
rozdeleného vodnými priehradkami. Ohnisko je v hornej časti tiež uzavreté
vodným plášťom, vďaka ktorému je možné maximálne využiť teplo spalín.
Vodné rošty (7) tvoria spolu s výmenníkom tepla jednu časť – nie sú
vymeniteľné. Medzi vodnými roštami sa však nachádzajú pohyblivé liatinové
rošty (27).* Pod výmenníkom tepla sa v celom jeho priereze nachádza komora
popolníka. Otvor na čistenie spaľovacej komory (23) sa nachádza na bočnej
stene na oboch stranách kotla.
V hornej časti kotla, pod krytom (14), sa nachádza klapka spaľovacej
komory (15), ktorá pri prevádzke kotla smeruje spaliny cez kanál medzi vodnými
priehradkami až do sopúcha (18). Okrem toho umožňuje jednoduché čistenie
spaľovacej komory kotla. K hornej časti tepelného výmenníka je privarená
prípojka horúcej vody (21) a k dolnej časti, na jej zadnej strane, prípojka vratnej
vody (4). Odtoková prípojka G¾" (22) je umiestnená v dolnej časti bočnej steny
kotla. V prípade namontovania ochrany pred prehriatim – termostatického
ventilu, umožňuje prívod chladiacej vody z vodovodu (zariadenie na
odstraňovanie nadbytočného tepla**, podľa obr. 3, str. 19, obr. 4 str. 20). V
hornej časti bočnej steny kotla sa nachádza montážna prípojka (G½") na
pripojenie snímača teploty s kapilárou L=150 mm (32)**. Nastaviteľné nožičky
(24)* umožňujú konečné nastavenie polohy kotla vzhľadom k podlahe (montáž
podľa obr. 1 na str. 12), rozsah nastavenia 30 mm. Prikladacie dvierka (12) a
dvierka ohniska (8) a popolníka (5) sa nachádzajú tradične na prednej strane
kotla. Tieto dvierka umožňujú ľahké čistenie ohniska a popolníka. Spaliny sa
odvádzajú sopúchom (18) do komína, ktorý je umiestnený v zadnej časti kotla.
V sopúchu je namontovaný škrtiaci ventil spalín (17), ktorý umožňuje nastavenie
ťahu. Na boku sopúcha sa nachádza otvor umožňujúci jeho čistenie (16).
Celá konštrukcia výmenníka tepla je obložená izolačným materiálom (2),
ktorý vypĺňa priestor medzi výmenníkom tepla a plášťom kotla (1).

*
**

nevzťahuje sa na kotly s výkonom nad 36 kW
nevzťahuje sa na kotly s výkonom nad 100 kW

7

Teplotu vody v kotli je možné zistiť na elektronickom regulátore (20), ktorý je
súčasťou výbavy kotla. Tieto kotly vďaka ich jednoduchej a dlhoročne osvedčenej
konštrukcii ponúkajú spoľahlivú prevádzku a veľmi jednoduchú obsluhu.
Kotly pri svojej prevádzke využívajú prúd vzduchu vynútený namontovaným
ventilátorom (19; v závislosti od veľkosti môže byť kotol vybavený jedným alebo
dvoma ventilátormi), ktorého činnosť riadi elektronický regulátor (20) zapojený
do elektrickej siete.
Komora ohniska (10) v kotle typu SAS MI je vybavená viacbodovým
systémom rozvodu vzduchu (11).
Dôležitou funkciou systému skladajúceho sa kotla, regulátora (regulátora
teploty) a ventilátora dúchadla je to, že teplotu kotla je možné udržiavať na
presne určenej úrovni, ktorú užívateľ určí prostredníctvom regulátora. Regulátor
nepretržite meria teplotu vody v kotli a na základe nameranej hodnoty príslušným
spôsobom riadi činnosť ventilátora. Tým reguluje množstvo privádzaného
vzduchu, nevyhnutného pre proces spaľovania paliva. Regulátor zároveň riadi
aj činnosť čerpadla ústredného kúrenia, čerpadla horúcej úžitkovej vody (ak je
vykurovacia súsyava vybavená obehovým čerpadlom). Kotol môže pracovať aj
mimo vykurovacej sezóny – v spojení s bojlerom na ohrievanie teplej úžitkovej
vody.
Podrobný opis konštrukcie, činnosti a obsluhy regulátora je uvedený v
návode na obsluhu regulátora, ktorý sa dodáva spolu s touto dokumentáciou.
Kotol typu SAS MI 12,5-48 kW je od výrobcu prispôsobený aj na využitie
prirodzeného ťahu spalín – kotol je tak možné prevádzkovať bez akejkoľvek
spotreby elektrickej energie (kotol však vtedy vyžaduje funkčný a priechodný
komín). Proces spaľovania je vtedy možné regulovať ručne prostredníctvom
nastavovacej skrutky prívodu vzduchu na vzduchovej klapke (26), alebo
prostredníctvom regulátora ťahu vzduchu (28) (regulátor ťahu vzduchu nie je
súčasťou štandardnej výbavy kotla – regulátor je možné namontovať na prípojku
v hornej časti kotla).
Kotol má niekoľko vstupov, ktoré umožňujú rôzne varianty pripojenia
zariadenia. Nepoužité prípojky je treba zabezpečiť uzáverom.
Regulátor ťahu vzduchu, spojený tiahlom so vzduchovou klapkou, automaticky
– mechanickým spôsobom – reguluje prívod vzduchu pre spaľovanie. Teplotu
vody v kotli je možné vtedy prečítať na teplomeri (31,štandardná výbava – netýka
sa kotlov s výkonom nad 48 kW).
Kotolňa s kotlom na pevné palivo nie je bezúdržbová a vyžaduje
pravidelné monitorovanie a dozor. Pri prevádzke kotla je treba každý deň
vykonávať činnosti, ktoré zabraňujú vzniku núdzových situácií.
*
**
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týka sa kotlov s výkonom nad 48 kW
nevzťahuje sa na kotly s výkonom nad 36 kW

4. VÝBAVA KOTLA SAS MI
Tradičný kotol s reguláciou SAS MI sa dodáva v plne zostavenom stave
spolu s regulátorom, ventilátorom, dvierkami popolníka, prikladacími dvierkami
a dvierkami na čistenie*. Kotol je zabezpečený tepelnou izoláciou z minerálnej
vlny, obložený z vonkajšej strany izoláciou v podobe plášťa z oceľových plechov
s práškovým nástrekom s vysokou odolnosťou proti korózii. Kotol SAS MI** je z
ľavej (L) aj pravej (P) strany vybavený pákou umožňujúcou obsluhu pohyblivých
roštov. Pri objednávke je treba jednoznačne určiť, na ktorej strane sa má páka
nachádzať, nakoľko jej neskoršie preloženie z jednej strany na druhú nie je
možné. Montáž páky a nastavovacích nožičiek musí vykonať užívateľ, v súlade s
pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
Tabuľka 1. Výbava kotla SAS MI
Štandardná výbava kotla
1 Technicko-prevádzková dokumentácia kotla
(návod na obsluhu + záručný list)
2 Návod na obsluhu + záručný list regulátora teploty (regulátora)
3 Záručný list ventilátora dúchadla
4 Regulátor teploty (regulátor s obsluhou*** zmiešavacieho ventilu)
5 Dúchadlo
6 Snímač teploty spalín **)
6 Analógový teplomer ***
7 Mriežka chrániaca pred žiarom
8 Sada náradí pre obsluhu kotla (kutáč, kefa, lopatka na popol)
9 Páka na obsluhu pohyblivých roštov **
10 Liatinové pohyblivé rošty **
11 Nastavovacie nožičky na vyrovnanie kotla **
12 Montážna prípojka (G ½") snímača teploty s kapilárou *)

ks.

1

ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
ks.
sada
ks.
sada
ks.
ks.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

ks.
ks.
ks.
ks.

1
1
1
1

ks.

1

Dodatočná výbava kotla
1
2
3
4

Izbový regulátor
Modul na obsluhu dodatočného zmiešavacieho ventilu
Regulátor ťahu vzduchu (G ¾")
Bezpečnostný ventil 2,5 bar (G ½")
Termostatický ventil s kapilárou (G½") chrániaci pred prehriatím *):
5 - otvorený systém s doskovým výmenníkom (napr. Danfoss, typ BVTS)
- uzatvorený systém (napr. SYR, typ 5067)
*** okrem kotlov s výkonom nad 48 kW
*) okrem kotlov s výkonom nad 100 kW
**) v niektorých modeloch regulátora sa nemontuje
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5. TECHNICKÉ A PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE
Základné energetické parametre a technické údaje sú uvedené v tab. 2, tab.
3 (str, 24-25) a na obr. 5, obr. 6 (str. 22-23).

6. PALIVO
6.1. ZÁKLADNÉ PALIVO
Základným palivom pre vykurovacie kotly typu SAS MI je hruboprach z
čierneho uhlia určený na energetické účely (KL 27/10) v systéme horného
spaľovania (pozri kapitolu ROZPÁLENIE A PRÁCA KOTLA), s max. vlhkosťou
25%. Takéto palivo zaručuje dosiahnutie deklarovaného výkonu. Používanie
iného ako odporúčaného paliva môže viesť k zníženiu výkonnosti (tepelného
výkonu) kotla a k skráteniu doby horenia.

6.2. ALTERNATÍVNE PALIVO
Objemná, hlboká spaľovacia komora s vertikálne uloženými kazetami a
veľkými prikladacími dvierkami poskytuje možnosť spaľovať aj iné, alternatívne
druhy paliva (systém dolného rozpaľovania). Alternatívnym palivom pre
vykurovacie kotly typu SAS MI je čierne uhlie – orech triedy 24/12, prípadne
orech s prímesou uholného hroboprachu v hmotnostnom pomere 70% orech
a 30% hruboprach triedy 21/15. V kotloch je možné účinne spaľovať aj rôzne
druhy dreva.
Drevo by malo minimálne rok schnúť. Spaľovanie mokrého dreva znižuje
účinnosť kotla a má nepriaznivý účinok na jeho životnosť. Okrem toho
nedovoľuje získať deklarovaný výkon a dobu horenia.

7. POKYNY PRE INŠTALÁCIU KOTLOV
Inštaláciu kotla by mal vykonať kvalifikovaný personál s príslušnými
oprávneniami (príslušne vyškolený špecialista s oprávneniami na vykonávanie
údržbárskych a servisných činností).
Osoba vykonávajúca inštaláciu kotla sa musí dôkladne oboznámiť s
výrobkom, jeho činnosťou, ako aj činnosťou jeho ochranných systémov.

Pred pripojením kotla sa bezpodmienečne dôkladne oboznámte
s obsahom tejto technicko-prevádzkovej dokumentácie.
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7.1. POŽIADAVKY NA KOTOLŇU
Kotolňa, v ktorej bude kotol ústredného kúrenia nainštalovaný, musí spĺňať
požiadavky podľa platných osobitných predpisov krajiny určenia (napr. PN87/B-02411 Vykurovanie. Vstavané kotolne na pevné palivo. Požiadavky.)
Predovšetkým musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
• kotolňa sa musí nachádzať podľa možností čo najviac centrálne vzhľadom
na vykurované miestnosti a kotol musí byť umiestnený čo najbližšie ku
komínu,
• podlaha v kotolni musí byť vyrobená z nehorľavých materiálov, prípadne
musí byť pokrytá oceľovým plechom s hrúbkou 0,7 mm, a to do
vzdialenosti min. 0,5 m od okraja kotla,
• vstupné dvere kotolne sa musia otvárať smerom von z miestnosti a musia
byť vyrobené z nehorľavých materiálov,
• kotolňa s tepelným výkonom do 25 kW musí byť vybavená fúkacím
vetraním v podobe neuzatvárateľného otvoru s prierezom minimálne
200 cm2,
• kotolňa s tepelným výkonom nad 25 kW musí byť vybavená fúkacím
kanálom s plochou prierezu minimálne 50% plochy prierezu komína,
nie však menej ako 20x20 cm, v prívodnom otvore alebo kanáli sa musí
nachádzať zariadenie na reguláciu prívodu vzduchu, avšak neumožňujúce
zmenšiť plochu prierezu na menej ako 1/5 pôvodnej plochy, s výstupným
otvorom do výšky 1 m nad úrovňou podlahy v zadnej časti kotolne
(nedostatočný prívod vzduchu alebo nepriechodnosť ventilačného
systému môže zapríčiniť dymenie alebo môže znemožniť dosiahnutie
vyššej teploty),
• kotolňa s tepelným výkonom do 25 kW musí byť pod stropom miestnosti
vybavená odsávacím vetraním (kanál z nehorľavého materiálu) s
minimálnym prierezom 14x14 cm
• kotolňa s tepelným výkonom nad 25 kW musí byť vybavená odsávacím
kanálom s minimálnou plochou prierezu 50% plochy prierezu komína, nie
však menej ako 14x14 cm (účelom odsávacieho vetrania je odvádzanie
škodlivých plynov z miestnosti),
• odsávací kanál by mal viesť na strechu a mal by sa nachádzať v blízkosti
komína. Na odsávacom kanáli nemôžu byť namontované žiadne
uzatváracie zariadenia.
POZOR:
Použitie mechanickej odsávacej ventilácie je neprípustné.
V kotolni musí byť zaistené denné aj umelé osvetlenie.
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7.2. UMIESTNENIE KOTLA
Pod kotlom nie sú potrebné žiadne špeciálne základy. Kotol odporúčame
postaviť na betónovom podstavci s ostrými oceľovými uholníkmi, vyčnievajúcom
5 cm nad úrovňou podlahy. Poloha kotla musí umožňovať jednoduchú a bezpečnú
obsluhu ohniska, popolníka, zásyp paliva a čistenie kotla. Vzdialenosť zadnej
steny kotla od steny miestnosti by nemala byť menšia ako 0,7 m a vzdialenosť
bočnej steny kotla od steny by mala byť minimálne 1,0 m. Vzdialenosť prednej
steny kotla od protiľahlej steny miestnosti by nemala byť menšia ako 2,0 m.
Podklad, na ktorom kotol stojí, musí byť dôkladne vyrovnaný, a podlaha
(strop) by mala poskytovať pevnosť odolnosť vzhľadom k hmotnosti kotla.
Na správne vyrovnanie kotla v prípade zle vyrovnanej podlahy je možné
použiť nastavovacie nožičky. Vo výbave kotla typu SAS MI sa nachádzajú
štyri nastavovacie nožičky spolu so sadou montážnych matíc a podložiek.
Nastavovacie nožičky nie sú k dispozícii v prípade kotlov s výkonom nad 36 kW.
Spôsob montáže nastavovacích nožičiek je znázornený na obr. 1A)
A)

Spôsob montáže nastavovacích nožičiek

B) Kotol s namontovanými nožičkami

1 – nastavovacia nožička so závitom (rozsah regulácie 30 mm)
2 – matica M12
3 – podložka Ø13
4 – montážny otvor Ø13 mm
5 – bočná klzná noha kotla
Obr.1. Spôsob montáže nastavovacích nožičiek v kotli typu SAS MI

Polohu kotla vzhľadom k podlahe je možné nastaviť plochým kľúčom č.
19, otáčajúc dolnou nastavovacou maticou (2). Po nastavení konečnej polohy
kotla vzhľadom k podlahe nasaďte hornú podložku (3) a celok zablokujte
naskrutkovaním hornej – blokovacej matice (2). Plochý kľúč č. 19 nie je súčasťou
výbavy kotla. Kotol typu SAS MI s namontovanými nastavovacími nožičkami je
znázornený na obrázku 1B).
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Poloha kotla musí umožňovať jednoduchú a bezpečnú obsluhu ohniska,
popolníka, zásyp paliva a čistenie kotla. V prvom rade je treba zaistiť prístup
k otvorom umožňujúcim čistenie sopúcha a dymovodu, aby bolo možné
pravidelne odstraňovať zvyšky spaľovacieho procesu.

7.3. PRIPOJENIE KOTLA KU KOMÍNU
Spôsob prevedenia dymovodu a pripojenia kotla k nemu musí byť v súlade s
ustanoveniami platných osobitných predpisov krajiny určenia (napr. nariadenie
ministra infraštruktúry z dňa 12. 4. 2002, Úr. v. 75, pol. 690, o technických
podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a ich umiestnenie).
Kotol musí byť pripojený ku komínu prostredníctvom sopúcha, ktorý by mal
smerom ku komínu mierne stúpať. Dĺžka sopúcha by nemala presahovať 0,5
m. Miesto spojenia sopúcha s komínom musí byť starostlivo utesnené (napr.
vysokoteplotným silikónom, atď.).
Výška a prierez komína, ako aj presnosť jeho prevedenia, musia zaručiť
požadovaný ťah komína, t.j. min. 0,30-0,55 mbar (v závislosti od výkonu kotla).
Vnútorné steny dymovodu musia byť hladké, utesnené, bez zúžení a zalomení.
Príliš malý ťah môže spôsobiť alebo priespieť k tvorbe sadze a k jej usadzovaniu
sa v konvekčných kanáloch kotla.
Ak je však ťah komína príliš veľký, bude dochádzať k nadmernému nasávaniu
vzduchu do spaľovacej komory zvonka, zväčšeniu tepelných strát a k zvýšeniu
množstva prachu uvoľňovaného z popola. V sopúchu sa nachádza škrtiaci ventil
spalín, ktorým je možné príliš vysoký ťah komína priškrtiť.
Výšku a prierez komína je treba prispôsobiť výkonu kotla v súlade s
požiadavkami platných osobitných predpisov krajiny určenia.
Ak odporúčané parametre komína nie je možné zaručiť a vyskytujú sa
problémy s ťahom komína, čo sa môže prejaviť nesprávnou činnosťou kotla,
na odsávanie spalín je možné použiť odsávací ventilátor, prípadne komínový
nadstavec so vstavaným ventilátorom, ktorý zlepšuje a stabilizuje ťah komína.
Je dôležité, aby sa komín začínal od podlahy v kotolni, pretože spaliny
vychádzajúce z kotla musia mať možnosť odrazu. Okrem toho je dôležité aj to,
aby sa v dolnej časti komína nachádzal čistiaci otvor s tesným uzáverom.
Aby sa v komínovode zabránilo vzniku spätného ťahu, komín by sa mal
končiť minimálne 0,6 m nad hrebeňom strechy.
Užitočnosť (priechodnosť) komína musí pravidelne kontrolovať oprávnený
kominár a musí ju minimálne raz za rok potvrdiť. Komínovod, ku ktorému bude
kotol ústredného kúrenia pripojený, musí spĺňať požiadavky platných osobitných
predpisov krajiny určenia (napr. PN-89/B-10425 Dymovody, a vetracie kanály
murované z tehly. Technické požiadavky a preberacie skúšky; nariadenie
ministra infraštruktúry z dňa 12. 4. 2002 Úr. v. č. 75, pol. 690 o technických
podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a ich umiestnenie).
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PRED SPUSTENÍM KOTLA JE NUTNÉ VYHRIAŤ KOMÍN! (pozri kapitolu
„Rozpálenie a práca kotla")
POZOR: PRI SPAĽOVANÍ UHOLNÉHO HRUBOPRACHU JE NUTNÉ
POUŽIŤ KOMÍNOVÚ VLOŽKU Z NEREZOVEJ OCELE.
V prípade udržiavania nízkej teploty na kotle po dlhšiu dobu dochádza k
emisii mokrých spalín. Môže to viesť k navlhnutiu a korózii murovaných komínov.

7.4. PRIPOJENIE KOTLA K VYKUROVACEJ SÚSTAVE
Kotol by mal byť pripojený k vykurovacej sústave prostredníctvom šróbenia.
Inštalácia kotla jeho privarením je zakázaná. Kotol typu SAS MI 12,5 – 100 kW je
možné pripojiť v otvorenom alebo uzatvorenom systéme, v súlade s požiadavkami platných osobitných predpisov krajiny určenia a nižšie uvedenými pokynmi
výrobcu. Kotly s výkonom nad 100 kW je možné inštalovať len v otvorenom
systéme.
POZOR:
Kotol odporúčame pripojiť k vykurovacej sústave vybavenej
troj- alebo štvorcestným ventilom. Výhodou navrhovaného
spôsobu pripojenia kotla je funkcia ochrany kotla pred nízkoteplotnou koróziou, vďaka ktorej je možné predchádzať predčasnému opotrebovaniu kotla.
Ak nie je možné dodržať pokyny výrobcu týkajúce sa udržiavania teploty
vykurovacej vody v uvedenom teplotnom rozsahu (tab. 2, tab. 3 TECHNICKÉ A
PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE str. 24-25, bod 12, 13, jedná sa predovšetkým o
dlhodobé udržiavanie teploty vratnej vody pod hodnotou 55°C), musí byť kotol
bezpodmienečne pripojený k vykurovacej sústave vybavenej troj- alebo štvorcestným ventilom chrániacim zariadenie pred nízkoteplotnou koróziou.

7.4.1. OTVORENÝ SYSTÉM
Otvorené vodné vykurovacie systémy je nutné zabezpečiť v súlade s ustanoveniami platných osobitných predpisov krajiny určenia (PN-EN 12828:2013-05E
Vykurovacie systémy v budovách – Navrhovanie vodných inštalácií pre ústredné
kúrenie). Expanzná nádoba by mala mať objem minimálne 4% objemu vody v
celom vykurovacom systéme.
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POZOR:
Na bezpečnostných, expanzných, prepadových a odvzdušňovacích
rúrach nie je možné inštalovať žiadne ventily a tieto rúry spolu s expanznou nádobou zabezpečte, aby v nich nedochádzalo k zamrznutiu vody.
Kotly typu SAS MI môžu pracovať s prirodzeným alebo vynúteným obehom
vody. Ak sa v inštalácii nachádza obehové čerpadlo, na prívodnom/vratnom
potrubí musí byť namontovaný diferenciálny ventil. V prípade poruchy elektrickej
siete alebo čerpadla sa takýto ventil sám otvorí , vďaka čomu začne obeh sám
automaticky pracovať v režime s prirodzeným (gravitačným) obehom.
Príklad spôsobu inštalácie kotla v otvorenom systéme ústredného kúrenia
a teplej úžitkovej vody s vynúteným obehom vody je znázornený na obrázku 2
na str. 18.
Kotly typu SAS MI môžu prostredníctvom výmenníka tepla spolupracovať aj
s vodným systémom ústredného kúrenia. Vzhľadom k malému objemu vodnej
inštalácie na strane otvoreného systému odporúčame namontovať poistný ventil
proti prehriatiu. Za výmenníkom sa nachádza uzavretá vykurovacia sústava.
Príklad spôsobu inštalácie kotla typu SAS MI v sústave ústredného kúrenia a
teplej úžitkovej vody s výmenníkom tepla je znázornený na obrázku 3 na str. 19.
Štandardne je kotol (okrem kotlov s výkonom nad 100 kW) vybavený prípojkou na
montáž snímača teploty s kapilárou (2); snímač teploty L=150 mm sa montuje v
najteplejšom mieste v hornej časti kotla.. Termostatický ventil (voliteľná výbava)
Danfoss, typ BVTS (8) zabezpečuje tepelnú ochranu kotla inštalovaného
v otvorenom systéme, spolupracujúceho s inštaláciou prostredníctvom
doskového výmenníka tepla. Pri normálnej prevádzke je poistný ventil proti
prehriatiu uzavretý a blokuje prívod studenej vody z vodovodnej siete do
vykurovacej sústavy. Po prehriatí kotla (pri teplote plášťa nad 95°C) dochádza k
otvoreniu termostatického ventilu namontovaného na kotle, privádzaná studená
voda chladí kotol a odteká zo systému cez prepadovú rúru (RP) otvorenej
expanznej nádoby (10) do chladiacej nádržky (11) a následne do kanalizácie.
Priame odvádzanie horúcej vody z chladenia kotla je zakázané, nakoľko
môže viesť k poškodeniu kanalizácie.
Ak teplota v blízkosti snímača teploty klesne pod hodnotu 95°C, ochranný
ventil sa automaticky vypne a vytekanie vody z prepadovej nádoby sa zastaví.
Reduktor tlaku (7) na vstupe termostatického ventilu umožňuje automatickú
reguláciu a udržanie stálych a stabilných podmienok prietoku studenej chladiacej
vody, bez ohľadu na kolísanie tlaku pred ventilom. Tlak vody z vodovodu by
mal byť zredukovaný na hodnotu približne 1,5 bar. Montáž tepelnej ochrany na
prívode studenej vody zvyšuje jeho životnosť, nakoľko ventil je chránený pred
znečistením a vápenatením v dôsledku úniku horúcej vody. Na vstupe chladiacej
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vody musí byť nainštalovaná filtračná sieťka (6) na zachytávanie mechanických
nečistôt. Chráni ventil pred usadeninami a inými cudzími materiálmi (napr.
čiastočkami kovov a hrdze), ktoré by sa mohli usadzovať v sedle ventilu a viesť
k poruche. Spätný ventil (5), zabraňujúci prípadnému spätnému toku vody z
inštalácie späť do vodovodnej siete, je nainštalovaný na vodovodnom potrubí.
Poistný ventil chrániaci proti prehriatiu (8) je schopný v prípade poruchy v
dodávke elektrickej energie, poruchy obehových čerpadiel, alebo v prípade
nedostatočného odberu tepla v inštalácii účinne schladiť kotol až na bezpečnú
teplotu už v priebehu niekoľkých minút, chrániac tak zariadenie a inštaláciu
pred poškodením. Spoľahlivú činnosť snímača teploty zaisťujú dva nezávislé
termostatické prvky. Každý z nich má svoj vlastný snímač a mech. Pokiaľ jeden
z týchto systémov zlyhá, druhý z nich je stále schopný otvoriť ventil.
Prvky tepelnej ochrany proti prehriatiu môže inštalovať len kvalifikovaná
osoba.
Podmienkou správnej činnosti ochrany proti prehriatiu kotla je správne
vyrobená inštalácia, v súlade s platnými predpismi, a predovšetkým splnenie
požiadaviek na kapacitu, vybavenie a umiestnenie expanznej nádoby
otvoreného systému; minimálne priemery, uloženie a spôsob vzájomného
prepojenia ochranných rúrok; ochranu proti zamrznutiu zabezpečovacích
zariadení; odvzdušnenie teplovodnej vykurovacej sústavy.
Odporúčame, aby činnosť poistného ventilu proti prehriatiu minimálne raz
za rok skontrolovala kvalifikovaná osoba (8; pozri obr. 3). Test spočíva v ručnom
stlačení červeného tlačidla, ktoré otvára prietok cez ventil. Minimálne raz v roku
treba červené tlačidlo ventilu stlačiť, vďaka čomu sa odstránia nečistoty a prečistí
sa filtračná sieťka na vstupe chladiacej vody. Treba kontrolovať stav povrchu
snímača teploty (2), pretože usadeniny, ktoré sa na ňom môžu vyzrážať, môžu
negatívne ovplyvniť teplotné údaje a oneskoriť moment otvorenia poistného
ventilu proti prehriatiu. Pre správnu prevádzku termostatického ventilu je nutné
dodržať označenie smeru prietoku na tele ventilu.
Tu znázornené schémy zapojenia kotla SAS do sústavy ústredného
kúrenia a teplej úžitkovej vody sú len príkladom možného prevedenia.
Vypracovanie schémy inštalácie a výber technických parametrov treba
prenechať projektantovi s príslušnými oprávneniami. Inštaláciu by mala
vykonať príslušne kvalifikovaná osoba.
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7.4.2. UZAVRETÝ SYSTÉM
Kotol SAS MI s výkonom 12,5-100 kW, vybavený továrenským systémom
na prívod vzduchu a systémom riadenia v uzavretom systéme, je možné
pripojiť len po namontovaní bezpečnostného ventilu, membránovej nádoby,
kontrolnej a meracej armatúry (manometer, teplomer, atď.), zariadenia
na odvádzanie prebytočného tepla, napr. ventilu tepelnej ochrany SYR
typ 5067, a po splnení požiadaviek na prevádzku kotla, predovšetkým
odporúčanej prevádzkovej teploty 60-80°C, maximálnej povolenej teploty
85°C a maximálneho povoleného prevádzkového tlaku 1,5 bar.
Princíp činnosti navrhovaného zabezpečenia uzavretého systému v podobe
chladiaceho ventilu je podobný s princípom činnosti ventilu Danfoss typu
BVTS, určeného pre otvorený systém s doskovým výmenníkom tepla, opísaným
v kapitole 7.4.1. Dôležitým rozdielom je schopnosť pracovať v uzavretých
systémoch, vybavenie ventilu časťou, ktorá privádza vodu po prekročení teploty,
továrenský spätný ventil, reduktor tlaku a časť, ktorá po prekročení teploty
postupne odstraňuje prebytočné teplo. Postupná práca ventilu tepelnej ochrany
SYR typ 5067 umožňuje stabilizovať tlak v uzatvorenom systéme. Navrhovaná
tepelná ochrana je účinná pri zapojení do vodovodnej siete. Nesmie sa používať
v prípade napájania vodou cez hydrofor, prípadne tam, kde dochádza k častým
poruchám v dodávkach vody. V takých prípadoch je treba odstúpiť od inštalácie
kotla v uzavretom systéme (pozri kapitola 7.4.1).
Zabezpečenie uzavretej vykurovacej sústavy musí byť vyhotovené v
súlade s požiadavkami platných osobitných predpisov krajiny určenia (PNEN 12828:2013-05E Vykurovacie systémy v budovách – Navrhovanie vodných
inštalácií pre ústredné kúrenie, PN-EN 303-5 nariadenie ministra infraštruktúry z
dňa 12. 4. 2002, Úr. v. č. 75, pol. 690 o technických podmienkach, ktoré musia
spĺňať budovy a ich umiestnenie).
Príklad spôsobu inštalácie kotla typu SAS MI v uzavretom systéme
ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody je znázornený na obrázku 4 na str. 20.
Štandardne je kotol (okrem kotlov s výkonom nad 100 kW) vybavený
prípojkou na montáž snímača teploty s kapilárou (3); snímač teploty L=150
mm sa montuje v najteplejšom mieste v hornej časti kotla. Termostatický ventil
(voliteľná výbava) SYR, typ 5067 (6) poskytuje tepelnú ochranu kotla v uzavretom
systéme. V prípade rezignácie z montáže bezpečnostného ventilu prípojku
zabezpečte uzáverom. Pri normálnej prevádzke je poistný ventil proti prehriatiu
uzavretý a blokuje prívod studenej vody z vodovodnej siete do vykurovacej
sústavy. Po prehriatí kotla (pri teplote plášťa nad 90°C) dochádza k postupnému
otváraniu termostatického ventilu namontovaného na kotle, privádzaná voda z
vodovodu chladí kotol a odteká zo systému cez vypúšťaciu časť ventilu SYR,
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Obrázok 2. Všeobecná schéma zapojenia kotla SAS MI v otvorenom systéme
ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody s vynúteným obehom vody a štvorcestným
ventilom.

1 – kotol SAS MI, 2 – otvorená expanzná nádoba, 3 – spätný ventil, 4 – diferenciálny ventil, 5 – obehové
čerpadlo systému teplej úžitkovej vody, 6 – zásobník systému teplej úžitkovej vody, 7 – štvorcestný
ventil, 8 – obehové čerpadlo systému ústredného kúrenia, 9 – obeh systému ústredného kúrenia, RW
– expanzné potrubie, RB – bezpečnostné potrubie, RO – odvzdušňovacie potrubie, RP – prepadové
potrubie, RS – signalizačné potrubie
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Obrázok 3. Všeobecná schéma zapojenia kotla SAS MI v systéme ústredného
kúrenia a teplej úžitkovej vody. Kotol v otvorenom systéme spolupracuje s inštaláciou
prostredníctvom doskového výmenníka tepla. Je chránený proti prehriatiu termostatickým
ventilom Danfoss, typ BVTS.

systém ústredného
kúrenia, uzavretý
systém

Prívod z vodovodnej
siete

odtok vody
do kanalizácie

systém ústredného
kúrenia, otvorený
systém

1 – kotol SAS MI, 2 – snímač teploty s kapilárou, 3
– odtoková prípojka, 4 – guľový uzatvárací ventil, 5 –
spätný ventil, 6 – filtračná sieťka, 7 – reduktor tlaku, 8 –
termostatický ventil Danfoss, typ BVTS chrániaci proti
prehriatiu, 9 – odtokový ventil, 10 – otvorená expanzná
nádoba, 11 – chladiaca prepadová nádržka (nádoba),
12 – diferenciálny ventil, 13 – obehové čerpadlo
systému teplej úžitkovej vody, 14 – zásobník systému teplej úžitkovej vody, 15 – štvorcestný ventil,
16 – obehové čerpadlo otvoreného systému, 17 – doskový výmenník tepla, 18 – obehové čerpadlo
uzavretého systému, RW – expanzné potrubie, RB – bezpečnostné potrubie, RO – odvzdušňovacie
potrubie, RP – prepadové potrubie, RS – signalizačné potrubie
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odtok vody
do kanalizácie

20

Prívod z vodovodnej
siete

1 – kotol SAS MI, 2 – bezpečnostný ventil, 3 – snímač teploty s kapilárou, 4 – guľový uzatvárací ventil, 5 – filtračná sieťka,
6 – tepelná ochrana systému SYR, typ 5067, 7 – diferenciálny ventil, 8 – obehové čerpadlo systému teplej úžitkovej vody,
9 – spätný ventil, 10 – zásobník systému teplej úžitkovej vody, 11 – štvorcestný ventil, 12 – obehové čerpadlo systému ústredného kúrenia,
13 – obeh systému ústredného kúrenia, 14 – membránová nádoba, 15 – odtokový ventil 16 – chladiaca prepadová jamka (nádoba)

Obrázok 4. Všeobecná schéma zapojenia kotla SAS MI v systéme ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. Kotol v uzavretom systéme, chránený proti
prehriatiu termostatickým ventilom SYR, typ 5067.

5067

TEPELNÁ OCHRANA

rys.1

neoznačené rozmery v mm
Použitie:
Tepelná ochrana inštalácie 5067 slúži na ochranu kotlov na tuhé palivo vo vykurovacích sústavách vybavených termostatickými ventilmi
v súlade s poľskou normou PN-EN303-5. Je obzvlášť vhodná pre kotly, ktoré nie sú vybavené chladiacim výmenníkom tepla. Na obr. 1 je
znázornený princíp montáže v tesnej blízkosti kotla. Zvýšenú pozornosť treba venovať takému uloženiu a dimenzovaniu rúrok, aby nedochádzalo k žiadnym stratám tlaku.
Montáž a princíp činnosti:
Ventil tepelnej ochrany 5067 sa skladá z nasledujúcich častí: spätného ventilu (1), reduktora tlaku (2), teplotne riadeného plniaceho (3)
a vypúšťacieho (4) ventilu, snímača teploty s kapilárou (5).
Reduktor (2) je zapojený do vodovodnej siete, výstup teplotne riadeného plniaceho ventilu (3) je zapojený do vratného potrubia¬ kotla.
Napájacie potrubie do vstupu teplotne riadeného vypúšťacieho ventilu (4), ktorého výstupná strana vedie do odtoku. Snímač teploty sa montuje
v najteplejšom mieste, najlepšie na hornej časti kotla. Redukčný ventil je pevne nastavený na hodnotu 1,2 bar, takže tlak v kotle by mal byť o
0,2 - 0,3 bar vyšší. Tým sa v systéme zabráni otvoreniu bezpečnostného ventilu. Odporúča sa použiť bezpečnostný ventil nastavený na
minimálne 2 bar.
Po prekročení nastavenej teploty otvorenia, cca. 90°C, sa plniaci ventil (3) začne otvárať. Aby bolo možné udržať vo vykurovacom systéme
stabilný tlak, vypúšťací ventil sa otvára pri teplote 97°C. Po otvorení vypúšťacieho ventilu z vykurovacej sústavy vyteká horúca voda a z
prívodného potrubia môže vtekať studená voda, vďaka čomu sa kotol schladí. Akonáhle teplota kotla klesne na hodnotu 94°C, vypúšťací ventil
sa uzavrie. Vďaka teplotne riadenému plniacemu ventilu a snímaču teploty sa vo vykurovacom systéme obnoví správny tlak a prietok.
Keď teplota vody v kotli dosiahne hodnotu 88°C, uzavrie sa rovnako aj plniaci ventil.

SYR/092005/HUSTY/KARTA

Prevedenie:
Zariadenie tepelnej ochrany je riadené dvoma navzájom nezávislými ventilmi: plniacim a vypúšťacím ventilom. Telo zariadenia je vylisované
z mosadze, zvyšné časti, prichádzajúce do kontaktu s vodou, sú vyrobené z nerezovej ocele a teplotne odolného plastu. Všetky tesniace prvky
sú vyrobené z pružného elastoméru, materiálu odolného voči vysokým teplotám a opotrebovaniu. Pružiny sú vyrobené z nerezovej pružinovej
ocele. Snímač a kapilára je z mede, puzdro je dodatočne poniklované.
Otváranie ventilu riadi dvojitý snímač teploty. Armatúra sa sama automaticky odvzdušňuje. Prvky ventilu, sedlo a tesnenie, je možné demontovať a čistiť bez zmeny nastavenia teploty otvorenia ventilu. Kompaktnú hlavicu snímača teploty je možné pre väčšie pohodlie pri montáži tela
ventilu demontovať. Kapilárna rúrka je od snímača po výkonný prvok chránená špeciálnou kovovou elastickou hadičkou.
Pracovný tlak reduktora tlaku:
Maximálny vstupný tlak vody:
Minimálny požadovaný vstupný tlak vody:
Teplota
plniaci ventil
vypúšťací ventil
Maximálna prevádzková teplota
Kapilára
Hmotnosť

1.2 bar (od výroby zablokovaný)
16 bar
2.3 bar
otvorenia:
uzavretia:
90°C +0/-2°C 88°C +0/-2°C
97°C +0/-2°C 94°C +0/-2°C
135°C
1300 mm - štandardná dĺžka
1.5 kg

HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY

ul.Rzepakowa 5e, 31-989 Kraków, tel. 012/645-03-04, faks 012/645-03-33, e-mail: info@husty.pl www.syr.pl
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Obrázok 5. SCHÉMA

KONŠTRUKCIE KOTLA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plášť kotla (telo)
Tepelná izolácia
Vodný plášť
Prípojka vratnej vody
Dvierka popolníka
Zásuvka popolníka

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vodné rošty
Dvierka ohniska
Mriežka chrániaca pred žiarom
Komora ohniska
Systém rozvodu vzduchu
Prikladacie dvierka

13. Prípojka na montáž bezpečnostného
ventilu
14. Kryt komory spalín
15. Klapka komory spalín
16. Otvor na čistenie sopúcha

TYPU SAS MI 12,5-48 kW

*

tepelná ochrana proti prehriatiu (napr. Danfoss BVTS / pre otvorený systém s doskovým výmenníkom tepla / alebo SYR 5067 / pre uzavretý systém/) ne týka sa kotlov s výkonom nad 100 kW
** nevzťahuje sa na kotly s výkonom nad 36 kW
*** regulátor ťahu vzduchu nie je súčasťou štandardnej výbavy kotla
*) v prípade použitia nastavovacích nožičiek (okrem kotlov s výkonom nad 36 kW)
rozmer rastie od min. 29 mm do max. 56 mm
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Škrtiaci ventil spalín
Sopúch
Ventilátor dúchadla
Regulátor teploty
Prípojka horúcej vody
Odtoková prípojka, prívod chladiacej
vody *
23. Otvor na čistenie spaľovacej komory

17.
18.
19.
20.
21.
22.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Nastavovacie nožičky **
32. Montážna prípojka snímača teploty s
Páka na obsluhu pohyblivých roštov **
kapilárou *
Vzduchová klapka
33. Dvierka na čistenie
Liatinové rošty (pohyblivé) **
34. Jamka snímača teploty
Regulátor ťahu vzduchu ***
35. Montážna prípojka teplomera
Svorkovnica
Snímač teploty spalín**)
Teplomer

Obrázok 6. SCHÉMA

KONŠTRUKCIE KOTLA

TYPU SAS MI 52-200 kW

c* držiak pre nakládku s rozm. 150 mm
**) snímač teploty spalín sa v prípade niektorých modelov regulátora nemontuje
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*
**
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22.

21.

20.

17.
18.
19.

16.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

5.

Por.
č.
1.
2.
3.
4.
Jedn.

kW
m2
%
kg/h
dm3
Kapacita zásypnej komory
kg
Teplota spalín
°C
Vodný objem kotla
l
Hmotnosť kotla (bez vody)
kg
Požadovaný ťah spalín
mbar
Max. príp. prevádzkový tlak
bar
Max. príp. prevádzková tepl.
°C
Odporúčaná prevádzková teplota vykurovacej vody
°C
Min. tepl. vratnej vody **
°C
Elektrické napájanie
V/Hz
Príkon ***
W
A
mm
A1
mm
B
mm
B1
mm
Základné rozmery kotla
H *)
mm
H1 *)
mm
H2 *)
mm
H3 *)
mm
C
mm
Rozmery komory ohniska
C1
mm
D
mm
Prierez sopúcha
mm
Závit prípojky (napájanie/návrat)
"
Prípojka pre montáž bezpečnostného ventilu
"
mm x
Rozmery otvoru na prikladanie
mm
Min. výška komína
m
cm x cm
Min. prierez dymovodu
mm

Menovitý výkon kotla
Vykurovacia plocha
Tepelná účinnosť
Spotreba paliva *

Parameter

1240
950
560
460
1190
1150
350
800
500
220
610
Ø 160
G 1¼

1190
940
560
460
1150
1110
350
800
450
195
570
Ø 160

16x16
Ø 180

17x17
Ø 200

1240
950
630
530
1190
1150
350
810
500
220
610
Ø 180

84
380

2,8
80
~70

17
1,5

18x18
Ø 210

8

SAS MI

1240
950
700
600
1190
1150
350
810
500
220
610
Ø 200

20x20
Ø 220

9
21x21
Ø 240

340x210

G½

1240
950
770
670
1240
1200
350
860
500
220
660
Ø 200
G 1½

1,5
85
60 ÷ 80
55
~230/50

23
29
2.0
2,5
79,0 ÷ 83,1
3,2
4,0
95
110
~80
~95
90 ÷ 210
92
102
410
470

340x210

0,30

340x210

do 40

280x210

74
340

66
320

7

2,5
70
~60

2,0
60
~50

280x170

14
1,2

12,5
1,0

120
540

4,7
175
~150

42
3,5

22x22
Ø 250

340x210

10
25x25
Ø 280

G2

1340
1000
840
740
1400
1360
350
1040
550
240
840
Ø 220

130
600

5,0
200
~180

48
4,0

25x25
Ø 280

340x210

0,45

340x210

do 110
1290
1340
1000
1000
770
840
670
740
1300
1300
1260
1260
350
350
950
950
550
550
240
240
740
740
Ø 200
Ø 220

110
510

4,4
145
~120

36
3,0

Tabuľka2.

TECHNICKÉAPREVÁDZKOVÉPARAMETREKOTLA
SAS MI 12,5-48 kW

pri prevádzke so strednou záťažou (50% menovitého výkonu kotla) v prípade základného paliva.
pri nedodržaní pokynu rešpektovať uvedené teplotné rozsahy vykurovacej vody treba kotol
bezpodmienečne pripojiť k vykurovacej sústave vybavenej troj- alebo štvorcestným ventilom
chrániacim zariadenie pred tzv. "nízkoteplotnou koróziou.”
*** okamžitý príkon závisí od prevádzkového režimu zariadenia
*) v prípade použitia nastavovacích nožičiek (okrem kotlov s výkonom nad 36 kW) rozmer rastie
od min. 29 mm do max. 56 mm

Min. výška komína
Min. prierez dymovodu

21.
22.

19.

20.

Rozmery kom. ohniska

Rozmery dymovodu dxh
Závit prípojky (napájanie/návrat)
Prípojka pre montáž
bezpečnostného ventilu
Rozmery otvoru na prikladanie

17.
18.

16.

Základné
rozmery kotla

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

8,3
220
~190
150
700
0,45

5,5
160
~135
120
620

do 205

58
5,0

52
4,5

200
770

9,7
260
~220

68
6,0

250
960

11,8
300
~260

78
7,0

1,5
85
60 ÷ 80
55
~230/50
do 495

SAS MI
90
100
8,0
9,0
79,0 ÷ 83,1
14,8
17,3
360
440
~310
~380
90 ÷ 240
280
330
1160
1360
450
1680
0,55

22,8
560
~480

125
12,0

490
1990

26,8
650
~560

150
14,0

do 820

560
2230

29,4
730
~620

175
16,0

640
2420

34,6
830
~710

200
18,0

m
cm x cm 25x25

G¾

G1

25x25

10
28x28

28x28

30x30

11
30x30

32x32

12
32x32

34x34

14
34x34

340x210 340x210 340x210 380x240 380x240 380x240 430x260 430x260 430x260

G½

mm x mm 340x210

"

1420
1470
1485
1610
1680
1740
2020
2070
2280
2340
1020
1070
1070
1175
1225
1275
1535
1585
1775
1825
725
725
795
845
895
945
995
1045
1045
1095
665
665
735
785
835
885
935
985
985
1035
1500
1560
1560
1635
1685
1735
1780
1830
1830
1890
1470
1530
1530
1605+c* 1655+c* 1705+c* 1750+c* 1800+c* 1800+c* 1860+c*
350
300
300
300
300
300
300
300
300
300
1175
1210
1200
1250
1285
1320
1325
1355
1345
1390
550
600
600
650
700
750
850
900
950
1000
670
720
720
780
820
860
900
940
940
1000
mm x mm 245x235 245x240 260x280 280x290 290x300 300x310 335x340 345x350 355x360 385x410
"
G2
G 2½ alebo pripojovacia príruba
G 3 alebo pripojovacia príruba

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Teplota spalín
Vodný objem kotla
Hmotnosť kotla (bez vody)
Požadovaný ťah spalín
Max. príp. prevádzkový tlak
Max. príp. prevádzková tepl.
Odpor. prev. tepl. vykurovacej vody
Min. tepl. vratnej vody **
Elektrické napájanie
Príkon***
A
A1
B
B1
H
H1
H2
H3
C
D

Kapacita zásypnej komory

5.

Parameter
Menovitý výkon kotla
Vykurovacia plocha
Tepelná účinnosť
Spotreba paliva *

Jedn.
kW
m2
%
kg/h
dm3
kg
°C
l
kg
mbar
bar
°C
°C
°C
V/Hz
W

Por. č.
1.
2.
3.
4.

Tabuľka3.

TECHNICKÉAPREVÁDZKOVÉPARAMETREKOTLA
SAS MI 52-200 kW

*
**

pri prevádzke so strednou záťažou (50% menovitého výkonu kotla) v prípade základného paliva
pri nedodržaní pokynu rešpektovať uvedené teplotné rozsahy vykurovacej vody treba kotol
bezpodmienečne pripojiť k vykurovacej sústave vybavenej troj- alebo štvorcestným ventilom
chrániacim zariadenie pred tzv. "nízkoteplotnou koróziou.”
*** okamžitý príkon závisí od prevádzkového režimu zariadenia
c* držiak pre nakládku s rozm. 150 mm
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typ 5067 do chladiacej nádržky (11) a následne do kanalizácie. Podrobný opis
práce je uvedený v priloženom katalógovom liste ventilu SYR, typ 5067 (pozri
katalógový list od výrobcu, str. 21).
Tu znázornené schémy zapojenia kotla SAS v systéme ústredného
kúrenia a teplej úžitkovej vody sú len príkladom možného prevedenia.
Vypracovanie schémy inštalácie a výber technických parametrov treba
prenechať projektantovi s príslušnými oprávneniami. Inštaláciu by mala
vykonať príslušne kvalifikovaná osoba.

7.5. PRIPOJENIE KOTLA K ELEKTRICKEJ INŠTALÁCII
V kotolni sa musí nachádzať elektrická inštalácia 230V/50 Hz v súlade
s ustanoveniami platných osobitných predpisov krajiny určenia. Elektrická
zásuvka musí byť uzemnená. Treba skontrolovať účinnosť uzemnenia. Použitie
predlžovacích káblov je zakázané.
Chybne vykonaná inštalácia môže viesť k poškodeniu regulátora, prípadne
môže byť zdrojom nebezpečenstva pre užívateľov kotla.
Vykurovacie zariadenie odporúčame zapojiť do samostatného elektrického
obvodu s vlastným zabezpečením v hlavnom rozvádzači.
Regulátor a s ním spolupracujúce zariadenia pracujú pod napätím 230 V, z toho
dôvodu akékoľvek činnosti súvisiace s pripájaním môže vykonávať len osoba
s nevyhnutnými kvalifikáciami (oprávnený elektrikár). Elektrická inštalácia musí
spĺňať požiadavky podľa ustanovení platných osobitných predpisov krajiny určenia.
Venujte pozornosť tomu, aby sa napájacie káble zariadenia pod napätím
nenachádzali v blízkosti tých častí kotla, ktoré sa počas prevádzky
nahrievajú (napr. kryt horného otvoru na čistenie, sopúch, dvierka).
V prípade porúch v dodávke elektrickej energie treba zabezpečiť núdzové
napájanie vykurovacej sústavy (regulátora, ventilátora, obehových čerpadiel,
zmiešavacích ventilov so servomotorom) pomocou dodatočného zariadenia:
UPS so sínusovým priebehom výstupného napätia alebo generátor.

8. POKYNY PRE OBSLUHU A PREVÁDZKU
8.1. NAPLŇOVANIE VODOU  
Na naplnenie kotla a celého systému vodou sa používa odtoková prípojka
kotla. Túto činnosť treba vykonávať pomaly, aby bolo možné systém odvzdušniť.
O tom, že je celý systém naplnený vodou bude v prípade otvoreného systému
svedčiť vytekanie vody z prepadovej rúry expanznej nádoby.
Pri plnení systému ústredného kúrenia vodou odporúčame uvoľniť šróbenie
v mieste pripojenia kotla k sústave (na prípojke horúcej úžitkovej vody). Keď
voda začne vytekať – šróbenie utiahnite.
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Kotol SAS MI je možné pripojiť k vykurovaciemu systému prostredníctvom
výmenníka tepla. Vzhľadom k malému objemu vodnej inštalácie na strane
otvoreného systému odporúčame namontovať poistný ventil proti prehriatiu.
Chladenie systému s využitím vody z vodovodu zabraňuje v prípade núdzovej
situácie (poruchy v dodávkach elektrickej energie, poruchy čerpadla, alebo
nedostatočný odber tepla z vykurovacieho systému) prehriatiu kotla, odpareniu
vody a poškodeniu systému.
V prípade rezignácie z montáže bezpečnostného ventilu prípojku zabezpečte
uzáverom.
POZOR:
Doplňovanie vody v prípade poruchy systému – napr. po zistení, že kotol
je zohriaty na vysokú teplotu a nie je v ňom dostatočné množstvo vody
– je neprípustné a zakázané, nakoľko by tým mohlo dôjsť k poškodeniu
alebo k prasknutiu!
Po ukončení vykurovacej sezóny vodu z kotla a vykurovacieho systému
nevypúšťajte. Ak je to potrebné, vodu je možné vypustiť (po jej vychladnutí) cez
odtokovú prípojku kotla do umývadla alebo do kanalizácie.

8.2. ROZPÁLENIE A PRÁCA KOTLA
V kotli je možné rozpáliť palivo až po skontrolovaní, či je vykurovací systém
naplnený vodou, a či táto voda nezamrzla. Treba okrem toho tiež skontrolovať,
či voda niekde v kotle alebo cez skrutkové spoje neuniká. Treba mať na pamäti,
že pred uvedením kotla do prevádzky je treba vyhriať komín.
Cieľom týchto činností je vytvoriť príslušné podmienky pre správne
spaľovanie základného/alternatívneho paliva. Za týmto účelom je treba na
ohnisku s vodným roštom rozpáliť malé množstvo jemne nasekaného dreva,
prípadne pokrčené kúsky papiera. Keď sa v komíne vytvorí vhodný ťah spalín
a komín sa zohreje, môžete zahájiť proces spaľovania paliva.

8.1.2. ROZPAĽOVANIE A PRÁCA KOTLA
V REŽIME HORNÉHO SPAĽOVANIA
Na zásup paliva a rozpaľovanie kotla SAS MI v režime horného spaľovania
slúžia prikladacie dvierka (12). Pred rozpálením treba zavrieť dvierka ohniska
(8), popolníka (5) a dvierka na čistenie (33)*. Na dávku paliva (hruboprach
z čierneho uhlia určeného na energetické účely, trieda 27/10, s vlhkosťou
<25%), nasypanú do komory ohniska (10) až po úroveň prikladacích dvierok,
položte pokrčené kúsky papiera a na papier kúsky dreva (rozpaľovacie palivo).
Potom palivo zapáľte, zatvorte prikladacie dvierka, zapnite regulátor a nastavte
požadovanú teplotu.
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Spaliny unikajúce zo upchatého komína sú nebezpečné! Komín a spojku
udržujte v čistote; je nutné ich čistiť podľa pokynov uvedených v návode
na obsluhu od výrobcu. Spalinové kanály kotla udržujte v čistote.
Používajte len odporúčané palivo.
Základným palivom pre kotly typu SAS MI je hruboprach čierneho uhlia
určeného na energetické účely (pozri kapitolu 6 PALIVO, str. 10) – toto palivo
zaručuje dosiahnutie deklarovaného výkonu. Prevádzka kotla s využitím
základného paliva vtedy prebieha v režime horného spaľovania.
Proces spaľovania paliva riadi regulátor, upravujúc dúchadlom vynúteným
prívod vzduchu do spaľovacej komory.
Na kotol treba pri jeho rozpaľovaní dohliadať, až kým voda na výstupe
nedosiahne teplotu 45°C. Je to veľmi dôležité, pretože kotol môže z dôvodu
zlej kvality paliva zhasnúť. Po neúspešnom pokuse komoru ohniska prevetrajte
a po uložení a zapálení novej dávky rozpaľovacieho paliva pokus o rozpálenie
zopakujte.
Pri rozpaľovaní sa môže do kotolne dostávať dym, prípadne môže dochádzať
k roseniu (poteniu sa) kotla. Po zahriatí kotla a komínovodu vyššie uvedené
nežiadúce javy ustupujú.
Pri prevádzke kotla v režime horného spaľovania treba pravidelne cyklicky
prikladať palivo, čo znamená, že po úplnom vypálení dávky paliva, ktorá bola
do komory ohniska nasypaná, a po odstránení popola z komory je treba do
komory opätovne nasypať ďalšiu dávku paliva a túto novú porciu znovu rozpáliť
pomocou rozpaľovacieho paliva.

8.2.2. ROZPAĽOVANIE A PRÁCA KOTLA
V REŽIME DOLNÉHO SPAĽOVANIA
Skôr ako zahájite proces rozpaľovania je potrebné, aby ste úplne otvorili
škrtiacu klapku spalín v sopúchu, dvierka popolníka a dvierka ohniska.
Prikladacie dvierka musia byť, na druhú stranu, úplne uzavreté. Rozpaľovanie
musí prebiehať pomaly, na začiatku pomocou pokrčených kúskov papiera
a dreva, na ktoré sa po ich rozpálení pridá tenká vrstva uhlia (pozri kapitolu
Alternatívne palivo). Keď sa uhlie rozpáli, zavrite dvierka popolníka a ohniska,
otvorte prikladacie dvierka a týmito dvierkami naplňte komoru ohniska palivom.
Následne prikladacie dvierka zavrite a zapnite regulátor. Potom na regulátore
nastavte požadovanú teplotu.
Na kotol treba pri jeho rozpaľovaní dohliadať, až kým voda na výstupe
nedosiahne teplotu 45°C. Je to veľmi dôležité, pretože kotol môže z dôvodu
zlej kvality paliva zhasnúť. Ak kotol počas jeho rozpaľovania zhasne, ohnisko
treba vyčistiť, prevetrať kanály kotla a pokus o rozpálenie zopakovať.
*

týka sa kotlov s výkonom nad 48 kW
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8.3. SPAĽOVANIE
Prevádzka kotla SAS MI v režime horného spaľovania prebieha v režime pravidelného cyklického prikladania paliva, čo znamená, že po úplnom vypálení
porcie paliva, ktorá bola do komory ohniska (10) vložená a po odstránení z tejto
komory popola treba opätovne do komory nasypať ďalšiu dávku paliva a rozpáliť
ju pomocou rozpaľovacieho paliva. Proces spaľovania pri normálnej prevádzke
kotla spočíva v pravidelnom prehrabávaní roštu pohybom páky (25)*, ktorou sa
ovláda mechanizmus pohyblivého roštu (27)*.
Jedna dávka základného paliva stačí na cca. 24 hodín, táto doba sa však
môže v závislosti od tepelného zaťaženia kotla skrátiť alebo predĺžiť. Dávku základného paliva (uhoľný hruboprach KL 27/10) je možné nasypať a rozpáliť cez
horné dvierka kotla.
V systéme ústredného kúrenia sa požiadavky na množstvo tepla menia v
závislosti od meniacich sa vonkajších podmienok, t.j. od dennej doby a od vonkajšej teploty.
Teplota vody, ktorá z kotla vychádza, záleží aj od tepelnej charakteristiky
budovy, t.j. od stavebných materiálov použitých v danej budove.
Regulácia intenzity spaľovania a tepelného výkonu kotla (podľa poveternostných podmienok) spočíva v nastavení požadovanej teploty na regulátore. Zadaná teplota sa zobrazí na digitálnom displeji.
Regulátor zaisťuje optimálny priebeh spaľovania, riadiac činnosť ventilátora
a obehového čerpadla systému ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody (ak
sa vo vykurovacej sústave obehové čerpadlá nachádzajú). Rýchlosť ventilátora
závisí od zmeranej teploty a nastavených parametrov. Po ukončení procesu rozpaľovania, keď kotol dosiahne zadanú teplotu, bude regulátor túto teplotu ďalej
udržiavať na zadanej hodnote.

POZOR!

Ak sa pri spaľovaní využíva regulátor
a ventilátor, vzduchovú klapku treba
bezpodmienečne tesne uzavrieť,
utiahnutím skrutky v otvore so závitom
znázornenom na obrázku.

POZOR!

V prípade tradičného spaľovania paliva
treba skrutku umiestniť v otvore so
závitom znázornenom na obrázku.

*

nevzťahuje sa na kotly s výkonom nad 36 kW
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Pri prevádzke kotla typu SAS MI 12,5 – 48 kW (bez spotreby elektrickej
energie) v režime dolného spaľovania, je možné intenzitu spaľovania regulovať
ručne – nastavovacou skrutkou prívodu vzduchu na vzduchovej klapke (26),
alebo pomocou regulátora ťahu vzduchu (28). Regulátor ťahu vzduchu nie je
súčasťou štandardného vybavenia kotla – je možné ho namontovať na prípojku
v hornej časti kotla. Regulátor ťahu vzduchu, spojený tiahlom so vzduchovou
klapkou, automaticky, tj. mechanickým spôsobom reguluje prívod vzduchu
pre spaľovanie. Teplotu vody v kotli je možné vtedy prečítať na teplomeri
(31,štandardná výbava kotla – netýka sa kotlov s výkonom nad 48 kW).
V systéme ústredného kúrenia sa požiadavky na množstvo tepla menia
v závislosti od meniacich sa vonkajších podmienok, t.j. od dennej doby
a vonkajšej teploty. Teplota vody, ktorá z kotla vychádza, záleží aj od tepelnej
charakteristiky budovy, t.j. od stavebných, a predovšetkým izolačných materiálov
použitých v danej budove.

8.4. ČISTENIE KOTLA

Pre zníženie spotreby paliva a získanie deklarovaného tepelného výkonu a
účinnosti kotla je nevyhnutné udržiavať spaľovaciu komoru a konvekčné kanály
kotla v náležitej čistote. V spaľovacej komore kotla treba zvýšenú pozornosť venovať dôkladnému odstráneniu popolu a trosky z jednotlivých štrbín roštu ako
aj zo stien komory. Takéto čistenie je nutné vykonať pred každým rozpálením.
Konvekčné kanály, v ktorých sa usadzuje ľahký popolček, by sa mali čistiť raz za
3÷7 dní, v závislosti od kvality spaľovaného paliva. Na tento účel slúžia náradia,
ktoré sú súčasťou výbavy kotla.
Konvekčné kanály kotla je možné čistiť cez otvory na čistenie v hornej časti
kotla pod jeho krytom (14), prikladacie dvierka (12) dvierka ohniska (8) a cez revízne dvierka (33) – týka sa to kotlov s výkonom nad 48 kW. Tieto otvory je treba
po vyčistení kanálov dobre uzavrieť. Cez bočné dvierka na čistenie (23) je treba
pravidelne odstraňovať usadzujúci sa prach.
Nedodržiavanie vyššie uvedených pokynov na čistenie môže viesť nielen
k zvýšeniu tepelných strát, ale predovšetkým môže obmedzovať obeh spalín
v kotli, čoho následkom môže byť unikajúci dym z kotla.
Pravidelná a systematická údržba predlžuje životnosť kotla a s ním
spolupracujúcich zariadení.
Takéto čistenie sa uskutočňuje cez otvory na čistenie zariadenia znázornené
na obr. 5 a obr. 6 (str. 22-23). Tieto otvory je treba po vyčistení kanálov dobre
uzavrieť. Ak je kotol vybavený snímačom teploty spalín, odporúča sa pravidelne
čistiť jeho povrch, čo zaručuje správne meranie teploty v dymovode a správne
riadenie spaľovacieho procesu. Rovnako dôležité z hľadiska správnej prevádzky
kotla je aj čistenie dymovodu.
Nevyhnutné je aj systematické čistenie otvorov systému pre rozvod
vzduchu (11), umiestnených zvnútra komory ohniska. Je to dôležité
z hľadiska zaručenia správneho množstva vzduchu v spaľovacej komore.
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V opačnom prípade môže byť následkom nesprávny priebeh spaľovacieho
procesu. Rovnako dôležité z hľadiska správnej prevádzky kotla je aj čistenie
dymovodu.
Ak sa na kotli dlhodobo udržiavajú nízke teploty, kotol je nevyhnutné
pravidelne (minimálne raz za týždeň) "zohriať" (prepálením paliva pri teplote
70÷80 °C). Je to dôležité z hľadiska zabezpečenia dlhej životnosti kotla.

8.5. UKONČENIE SPAĽOVANIA

Po ukončení vykurovacej sezóny, alebo v iných prípadoch plánovaného vypnutia kotla, je treba počkať, kým sa celá nasypaná dávka paliva nevypáli.
Po zhasnutí a vychladnutí kotla treba z ohniska odstrániť všetky zvyšky spáleného paliva, celý kotol vyčistiť a vykonať jeho údržbu.
Pozornosť treba predovšetkým venovať správnemu mazaniu vnútorných
priehradiek komory ohniska a všetkých pohyblivých častí (t.j. závesov dvierok,
vzduchovej klapky, atď.).
Počas prestávky vo vykurovacej sezóne vodu z kotla a vykurovacieho systému nevypúšťajte. Odporúčame, aby ste po túto dobu ponechali dvierka (čistiace, prikladacie, dvierka ohniska, dvierka popolníka) otvorené, aby sa tým zabránilo vzniku korózii v dôsledku kondenzácie vlhkosti na studených stenách
výmenníka tepla. V prípade núdzového zhasnutia kotla treba rozpálené palivo
odstrániť do plechových nádob a vyniesť von z kotolne. Prípadné tlejúce palivo
na ohnisku zasypte pieskom.
POZOR: V kotolni nehaste palivo vodou.

8.6. PODMIENKY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

V záujme zachovania podmienok bezpečnej obsluhy kotla dodržujte nižšie
uvedené pokyny:
• kotol a s ním súvisiaci systém udržujte v náležitom technickom stave, zvýšenú
pozornosť venujte predovšetkým tesnosti systému ústredného kúrenia a
tesnému uzavretiu dvierok a otvorov umožňujúcich čistenie kotla,
• v kotolni udržujte poriadok a neskladujte v nej žiadne predmety, ktoré
nesúvisia s obsluhou kotla,
• v zimnom období sa vyhýbajte prestávkam v kúrení, aby nedošlo k zamrznutiu
vody v inštalácii alebo v jej častiach. Zamrznutie bezpečnostnej (prepadovej)
rúry, je veľmi nebezpečné, nakoľko to môže spôsobiť zničenie kotla.
• rozpaľovanie kotla s použitím takých prostriedkov ako benzín, nafta alebo
rozpúšťadlá je neprípustné, nakoľko to môže viesť k výbuchu alebo k
popáleniu osoby, ktorá kotol obsluhuje; v prípade poruchy inštalácie a
nedostatku vody v kotle túto vodu nedoplňujte, kým je kotol zohriaty na veľmi
vysokú teplotu, pretože by to mohlo spôsobiť jeho poruchu,
• venujte pozornosť tomu, aby sa napájacie káble zariadenia, ktoré sú pod
napätím, nenachádzali v blízkosti tých častí kotla, ktoré sa počas prevádzky
nahrievajú (napr. kryt horného otvoru na čistenie, sopúch, dvierka),
• všetky poruchy kotla ihneď priebežne odstraňujte.
Kotol sa musí pravidelne čistiť od sadze a dechtu – akékoľvek usadeniny
na stenách konvekčných kanálov obmedzujú správny odber tepla z
výmenníka tepla – znižuje to účinnosť zariadenia a zvyšuje spotrebu paliva!
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8.7 STAVY NESPRÁVNEJ ČINNOSTI KOTLA
PROBLÉM

Nízka tepelná
účinnosť
zariadenia

PRÍČINA/PRÍZNAK
znečistenie spalinových kanálov,
kanálov privádzajúcich vzduch do
procesu spaľovania
nedostatočný prívod čerstvého
vzduchu do kotolne
spaľovanie nevhodného paliva

SPȎSOB ODSTRÁNENIA PORUCHY
prečistiť spalinové kanály cez čistiace otvory,
otvory pre rozvod vzduchu (pozri spaľovacia
komora)
skontrolujte stav vetrania v kotolni, zlepšite jeho
priechodnosť
spaľovať palivo vhodnej kvality (pozri kapitolu
„Palivo”)

chybne zvolený výkon kotla
vzhľadom na vykurovaciu plochu
nesprávne navrhnutý a vyhotovený
systém ústredného kúrenia
Nízka tepelná
účinnosť
zariadenia

nesprávna činnosť regulátora,
ventilátora

nedostatočný ťah
komína
znečistenie spalinových kanálov
Dymenie

upraviť nastavenie regulátora podľa
poveternostných podmienok a druhu paliva;
ak regulátor nepracuje správne, konzultovať
problém s návodom na obsluhu regulátora
skontrolovať priechodnosť komína a jeho
parametre (pozri tab. výška a prierez
komína vzhľadom na výkon kotla, str. 24-25),
skontrolovať, či sa komín nekončí pod najvyššie
položeným hrebeňom strechy
kotol vyčistiť cez čistiace otvory

vymeniť tesniaci materiál dvierok a čistiacich
opotrebovanie tesniaceho materiálu
otvorov (je to prevádzkový materiál, ktorý je
tesnenia dvierok a čistiacich otvorov
treba pravidelne meniť)
nesprávne spojenie kotla s komínom skontrolovať presnosť spojenia kotla s komínom
veľmi nízky atmosférický tlak

Náhly nárast
teploty a tlaku
v kotli

nevhodná poloha
škrtiaceho ventilu spalín
vzhľadom na aktuálny ťah komína

nastaviť polohu škrtiaceho ventilu
v prípade jeho prílišného uzavretia
obmedzujúceho pohyb spalín smerom do
komína

uzavretie ventilov systému

otvoriť ventily

zamrznutie expanznej nádoby

ohriať expanznú nádobu

pri uvádzaní kotla do prevádzky a po každom
tzv. „potenie sa, rosenie” kotla, jedná jeho zastavení treba "kotol rozohriať1”, tzn.
Únik vody z kotla sa o prirodzený jav, ktorý vzniká v
rozpáliť ho na teplotu 70°C
dôsledku teplotných rozdielov v kotli a udržať takúto teplotu
na kotli aj niekoľko hodín
zohriať kotol, tzn. udržiavať teplotu nad 70°C
nedostatočné odvzdušnenie systému po dlhšiu dobu, až do momentu úplného
„Klopkanie,
ústredného kúrenia, napr. v dôsledku odstránenia vzduchových bublín z kotla
praskanie” v kotli nesprávneho naplňovania systému
odvzdušniť systém ústredného kúrenia pomocou
a kotla vodou
odvzdušňovacích ventilov radiátorov
nedá sa spustiť, hučí, problém so
vymeniť kondenzátor (pozri kryt ventilátora),
Ventilátor
spustením, nedosahuje požadované prípadne skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu
nepracuje správne
otáčky
snímača spalín (pozri ručná činnosť ventilátora)
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9. OCHRANA
Regulátor v záujme zabezpečenia maximálne bezporuchovej a bezpečnej
prevádzky ponúka celú radu ochranných opatrení. V prípade akéhokoľvek
abnormálneho stavu sa automaticky spustí alarm v podobe zvukového
výstražného signálu a na displeji sa zobrazí príslušné (v závislosti od verzie
regulátora) hlásenie.
TEPELNÁ OCHRANA
Regulátor kotla je vybavený bezpečnostným obmedzovačom teploty, ktorý
kotol chráni pred prehriatim (zovretím vody vo vykurovacom systéme), ku
ktorému môže dôjsť v prípade poruchy regulátora. Bezpečnostný obmedzovač
teploty predstavuje mechanické zabezpečenie v podobe bimetalického snímača
(umiestneného pri snímači teploty vody v kotle), ktorý v prípade, ak teplota
presiahne hodnotu 90°C, odpojí elektrické napájanie ventilátora dúchadla
(čerpadlo ústredného kúrenia zostane naďalej zapnuté).
TEPLOTNÁ OCHRANA
Regulátor v prípade poškodenia bimetalického snímača poskytuje aj
dodatočné teplotné (elektronické) zabezpečenie. Ak teplota prekročí hodnotu
95°C, odpojí sa elektrické napájanie ventilátora dúchadla.
BEZPEČNOSTNÝ VENTIL
Kotol je vybavený prípojkou pre montáž bezpečnostného ventilu, ktorý je
súčasťou dodatočnej ochrany proti nárastu tlaku v prípade zamrznutia vody v
časti systému, a predovšetkým v expanznej nádobe (bezpečnostný ventil nie je
súčasťou štandardnej výbavy kotla).
Pri montáži bezpečnostného ventilu na montážnej prípojke (13) je
inštalatér povinný pripojiť odtokovú rúru, ktorou sa bude odvádzať voda do
kanalizácie, prípadne podľa možností čo najnižšie k podlahe.
VENTIL TEPELNEJ OCHRANY PROTI PREHRIATIU
(dodatočná výbava kotla)
Štandardne je kotol typu SAS MI 12,5-100 kW vybavený prípojkou
umožňujúcou montáž snímača teploty s kapilárou; termostatický ventil (v rámci
voliteľnej výbavy), napr. Danfoss, typ BVTS, ponúka tepelnú ochranu kotla
inštalovaného prostredníctvom výmenníka tepla. Ventil pracuje v otvorenom
systéme, v otvorenom systéme s doskovým výmenníkom tepla alebo v kotli
inštalovanom v uzavretom systéme, napr. SYR, typ 5067. Po prehriatí kotla (pri
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teplote plášťa vyššej ako 95°C) dochádza k otvoreniu termostatického ventilu
namontovaného na kotli; privádzaná voda z vodovodu chladí kotol a odteká zo
systému cez prepadovú rúru expanznej nádoby otvoreného systému, alebo
cez odtokovú prípojku ventilu tepelnej ochrany v prípade montáže v uzavretom
systéme, do chladiacej nádržky a následne do kanalizácie. Podrobný opis
princípu činnosti a zapojenia ventilu je uvedený v kapitole 7.4 Pripojenie kotla k
vykurovaciemu systému.

10. DODACIE PODMIENKY
Kotly sa na trh dodávajú zmontované, s kompletnou sadou nástrojov na
obsluhu a technicko-prevádzkovou dokumentáciou (pozri kapitolu Výbava kotla.
Pred pripojením kotla k vykurovaciemu systému skontrolujte, či sú všetky
komponenty kotla funkčné, a či je výbava kotla kompletná.
POZOR: Kotly musia byť prepravované v zvislej polohe.
Prepravované zariadenia chráňte pred poškodením!
Kotly sú z výroby montované na prepravnej palete a chránené
ochrannou fóliou proti poveternostným vplyvom.
Skladujte v krytých a dobre vetraných miestnostiach.

11. LIKVIDÁCIA KOTLA
Opotrebovaný kotol pri jeho likvidácii odovzdajte v špecializovanej zberni, v súlade s platnými osobitnými predpismi krajiny určenia.
Kotol SAS MI je vybavený elektronickými zariadeniami, ktoré podliehajú
predpisom o triedení odpadu z opotrebovaných elektrických a elektronických
zariadení za účelom recyklácie (znak prečiarknutého smetného koša na
typovom štítku). Pred likvidáciou kotla odpojte regulátor a ventilátor spolu s
napájacími káblami. Miesto zberu elektronického odpadu by mali určiť príslušné
mestské alebo okresné úrady. Oceľová konštrukcia kotla taktiež podlieha zberu
odpadu – ako oceľový šrot.
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12. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
1. Výrobca poskytuje kupujúcemu na kotol SAS MI záruku podľa podmienok a
pravidiel uvedených v tejto záručnej dohode. Potvrdzuje to pečiatkou firmy.
2. Výrobca zaručuje správnu činnosť kotla len vtedy, ak bude nainštalovaný a
prevádzkovaný v súlade so všetkými podmienkami a pokynmi obsiahnutými
v technicko-prevádzkovej dokumentácii.
3. Spolu s týmito záručnými podmienkami bola kupujúcemu poskytnutá
technicko-prevádzková dokumentácia (TPD), v ktorej sú opísané zásady
správnej prevádzky kotla. S obsahom TPD je nutné sa bezpodmienečne
oboznámiť.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa vydania predmetu dohody kupujúcemu
(podľa nákupného dokladu) a poskytuje sa na dobu:
a. 4 rokov v prípade bezchybnej činnosti kotla*
b. 2 rokov v prípade mriežky chrániacej pred žiarom
c. 2 rokov v prípade elektroniky a komponentov automatiky v kotloch
vyrábaných inými výrobcami:
Regulátor
Ventilátor
Analógový teplomer**
5. Záruka sa nevzťahuje na prvky, ktoré podliehajú opotrebovaniu:
Utesnenie
Zrážač (pozri ventilátor dúchadla)
6. Akákoľvek oprava kotla alebo zmena jeho konštrukcie alebo izolácie,
vykonaná počas záručnej doby kupujúcim alebo tretími osobami, má za
následok stratu záruky.
7. Akékoľvek škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej obsluhy, nesprávneho
skladovania, nesprávnej údržby v rozpore s pokynmi obsiahnutými v
TPD (technicko-prevádzkovej dokumentácii), prípadne z iných príčin
nevyplývajúcich z viny výrobcu, spôsobujú stratu záruky.
8. Je možné použiť len originálne náhradné diely ponúkané firmou Zakład
Metalowo-Kotlarski "SAS". Výrobca v prípade použitia nesprávnych
náhradných dielov nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu činnosti
kotla SAS MI.
9. Na tesniacu šnúru v čistiacich a prikladacích dvierkach, v dvierkach ohniska
a popolníka a pod klapkou spaľovacej komory sa záruka nevzťahuje. Jedná
sa o prevádzkový materiál ktorý treba pravidelne meniť.
10. Výrobca počas záručnej doby poskytuje bezplatné opravy predmetu dohody
najneskôr do 14 dní odo dňa podania reklamácie.
11. Žiadosť o odstránenie vady v rámci záručnej opravy je nutné odoslať ihneď
po zistení danej vady.
*
**

na kotly s výkonom nad 48 kW sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba
týka sa kotlov s výkonom do 48 kW
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12. Reklamáciu je nutné podať na adrese výrobcu zariadenia.
13. Ak reklamujúci vykonanie záručnej opravy napriek pripravenosti ručiteľa
dvakrát znemožní, má sa za to, že odstúpil od svojich nárokov uvedených v
reklamácii.
14. Ak ručiteľ skonštatuje, že kotol nie je možné opraviť, kotol je možné vymeniť.
15. Náklady na cestovné a prácu servisného technika hradí v prípade
neoprávnenej reklamácie zákazník.
Preto skôr než zavoláte servisného technika sa, prosím, oboznámte
s kapitolou "Stavy nesprávnej činnosti kotla". Vždy ponúkame naše
poradenské služby a pomoc prostredníctvom telefónu.
16. Správne vyplnený záručný list, s podpisom a pečiatkou predajcu a uvedeným
dátumom predaja, je jediným základom pre vykonanie bezplatnej opravy.
17. V prípade odstúpenia od zmluvy vlastníctva v prospech inej osoby musí byť
táto technicko-prevádzková dokumentácia a záručný list poskytnutý spolu s
kotlom.
18. Reklamácia musí obsahovať:
• údaje z typového štítka: typ, veľkosť (menovitý tepelný výkon), sériové
číslo / rok výroby kotla
• dátum a miesto nákupu
• model regulátora / podávača / ventilátora (pozri TPD jednotlivých
komponentov namontovaných v zariadení)
• opis poškodenia kotla
• presnú adresu a telefónne číslo majiteľa kotla
POZOR: Výrobca má právo zavádzať prípadné konštrukčné zmeny kotla
ako súčasť technologického pokroku a modernizácie výrobku. Tieto zmeny
nemusia byť uvedené v tejto technicko-prevádzkovej dokumentácii, pričom
musia byť zachované základné, v nej opísané vlastnosti výrobku.
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Akékoľvek pripomienky alebo otázky ohľadne prevádzky kotlov SAS
nám, prosím, posielajte na adresu:
PAMI-MONT, S.R.O.
Mlynská 6, 082 21 Veľký Šariš
tel. 0905 505 887
tel. 0919 310 409
pami@stonline.sk
pamimont@gmail.com
www.pamimont.sk
Technicko-prevádzková dokumentácia kotlov SAS a na nich
namontovaných komponentov, regulátorov, ako aj všetky nevyhnutné
informácie a novinky nájdete na našej webovej stránke
www.sas.busko.pl

Technicko-prevádzková dokumentácia vo verzii platnej od 25. 1. 2016
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SERVISNÉ OPRAVY
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ZÁRUČNÝ LIST

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami poskytujeme na
nízkoteplotný vykurovací kotol typu SAS UWG, prevádzkovaný v súlade s pokynmi DTR, záruku 48 (24*) mesiacov

Č. kotla

–

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

Tepelný výkon

–

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

Vykurovacia plocha –

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

Rok výroby

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

–

………………………………………………………
Podpis a pečiatka výrobcu

………………………………………………………
Podpis a pečiatka predajcu

………………………………………………………
Dátum predaja
*

v prípade kotlov s výkonom nad 48 kW platí 24-mesačná záručná doba
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MODERNÉ A EKOLOGICKÉ

KOTLY ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
vodné, oceľové, nízkoteplotné, s certifikátom
energetických a emisných skúšok

Vyrábané v niekoľkých verziách:

UNIVERZÁLNE KOTLY

určené na spaľovanie uhlia,
hruboprachu a palivového dreva
(s ventilátorom alebo bez).

KOTLY S ECO PODÁVAČOM

určené na spaľovanie uhoľného hruboprachu
a eko-hrášku. Kotol je vybavený tradičným
ohniskom s vodným roštom.

KOTLY S PODÁVAČOM SMART, GRO-ECO

určené na spaľovanie energetického hrášku.
Možnosť montáže núdzového ohniska (oceľový rošt)

KOTLY S PODÁVAČOM SLIM, MULTI

určené na spaľovanie energetického hrášku. Kotol je
vybavený náhradným ohniskom s vodným roštom.

KOTLY S HORAKOM MULTI FLAME, BIO SMART,
BIO SLIM, BIO MULTI, BIO GRO-ECO
na spaľovanie peliet

KOTLY AGRO-ECO

určené na spaľovanie
biomasy: obilných zŕn,
peliet, suchých kôstok
z ovocia, atď.

