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1. ÚVOD
Vážený kupujúci a užívateľ nízkoteplotného vykurovacieho kotla SAS UWG.
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 BY STE MALI ZACHOVAŤ PRE PRÍPADNE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI! ZÁROVEŇ JE TO ZÁRUČNÝ LIST VÁŠHO KOTLA!

2. ÚČEL KOTLA
Kotly typu SAS UWG sú určené pre vodné sústavy otvoreného/uzavretého
systému ústredného kúrenia s prirodzeným alebo vynúteným obehom vody*,
zabezpečené v súlade s platnými osobitnými miestnymi alebo európskymi predpismi (PN-EN -91:-02413-05E Vykurovacie systémy v budovách – Navrhovanie
vodných inštalácií pre ústredné kúrenie). Kotly SAS UWG sa inštalujú v súlade
s pokynmi tejto Technicko-prevádzkovej dokumentácie a nevzťahuje sa na ne
povinnosť prevzatia Úradom pre technický dozor.
Sú mimoriadne vhodné pre vykurovanie domácností v rodinných domoch
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 0,15-0,30 mbar, (v závislosti od výkonu
kotla). Tieto kotly môžu prostredníctvom tepelného výmenníka spolupracovať aj s
teplovodnou inštaláciou (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 na uhlie typu SAS UWG je tepelné zariadenie určené na spaľovanie tuhého paliva (v režime dolného spaľovania). Kotlové teleso sa skladá
z ohniskovej a konvekčnej časti a je vyhotovený v podobe konštrukcie zvarenej
z oceľových plechov*).
*

*)

Namontovaný systém musí spĺňať osobitné požiadavky podľa technických noriem krajiny určenia
ohľadne ochrany otvorených teplovodných vykurovacích sústav a expanzných nádob otvoreného
systému.
vnútorné priehradky (prvky v kontakte s ohňom) sú vyrobené z kotlového plechu P265GH s hrúbkou 6 mm, vonkajšie telo vodného plášťa je vyrobené z oceľového plechu s hrúbkou 4 mm
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V prednej časti sa nachádza ohnisko, uzavreté zdola vodným roštom. Pod
roštom sa nachádza popolník. Základné časti kotla sú znázornené na obrázkoch
4 a 5 (str. 18-19).
Vodný plášť má tvar kvádra s dvojitými stenami rozdeleného vodnými priehradkami. Vodné rošty tvoria spolu s výmenníkom tepla jednu časť – nie sú vymeniteľné. Medzi vodnými roštami sa však nachádzajú pohyblivé liatinové rošty.
K hornej časti výmenníka tepla je privarená prípojka horúcej vody, k dolnej
časti, na jej zadnej strane, prípojka vratnej vody. Odtoková prípojka G ¾” je umiestnená v dolnej časti bočnej steny kotla. V prípade namontovania ochrany pred
prehriatim – termostatického ventilu Danfoss, typ BVTS (podľa obr. 3, str. 13),
umožňuje odtok chladiacej vody (z vodovodu). V hornej časti bočnej steny kotla
sa nachádza montážna prípojka (G ½”) snímača teploty s kapilárou L=150 mm.
Ak snímač nebudete montovať, prípojku uzavrite uzáverom. Nastaviteľné nožičky
umožňujú nastaviť polohu kotla vzhľadom k podlahe (montáž podľa obrázka 1 na
str. 9), rozsah nastavenia 30 mm.
Prikladacie dvierka a dvierka ohniska sa nachádzajú tradične na prednej strane kotla. Tieto dvierka umožňujú ľahké čistenie ohniska a popolníka. V dolnej
časti dvierok popolníka je klapka spojená tiahlom s regulátorom ťahu vzduchu,
ktorá umožňuje regulovať prívod vzduchu pre spaľovací procesu. Okrem toho sa
na prednej stene kotla nachádzajú dvierka na čistenie konvekčných kanálov kotla
(v prípade kotlov SAS UWG od 17 kW; v prípade kotlov do 14 kW tvoria dvierka
na čistenie a prikladacie dvierka jeden celok). Spaliny sa odvádzajú sopúchom
umiestneným v zadnej časti kotla do komína. V sopúchu je namontovaný škrtiaci
ventil, ktorým je možné nastaviť ťah. Na boku sopúcha sa nachádza otvor umožňujúci jeho čistenie.
V hornej, konvekčnej časti kotla sa nachádzajú dva vysúvateľné turbulátory,
umožňujúce zvýšiť využiteľnosť tepla spalín (zvýšiť tepelnú účinnosť kotla).
Celá konštrukcia výmenníka tepla je obložená izolačným materiálom z minerálnej vlny, ktorý vypĺňa priestor medzi výmenníkom tepla a plášťom kotla.
Teplotu vody v kotli je možné zistiť pomocou páskového teplomera, ktorý je
súčasťou výbavy kotla. Kotly pri svojej prevádzke využívajú prirodzený ťah spalín,
vďaka čomu ich prevádzka nevyžaduje elektrickú energiu. Potrebný je však účinný a priechodný komín.
Kotolňa s kotlom na pevné palivo nie je bezúdržbová a vyžaduje pravidelné monitorovanie a dozor. Pri prevádzke kotla je treba každý deň vykonávať
činnosti, vďaka ktorým sa vyhnete núdzovým situáciám.
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4. TECHNICKÉ A PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE
Základné energetické parametre a technické údaje sú uvedené v tabuľke 2
(str. 17) a na obrázkoch 4 a 5 (str. 18-19).
Násypný kotol s reguláciou SAS UWG sa dodáva v plne zostavenom stave
spolu dvierkami popolníka, prikladacími a rozpaľovacími dvierkami a čistiacimi
dvierkami (v prípade kotlov s výkonom nad 17 kW). 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. Prípadnú montáž nastavovacích nožičiek musí vykonať užívateľ v súlade
s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu. Súčasťou výbavy kotla SAS
UWG je aj mechanický regulátor teploty v podobe regulátora ťahu vzduchu.
Tabuľka 1.
1
2
3
4
5
6
7
8

Výbava kotla SAS UWG
Štandardná výbava kotla
Technicko-prevádzková dokumentácia kotla
(návod na obsluhu + záručný list)
Regulátor ťahu vzduchu (G ¾”)
Analógový teplomer
Mriežka chrániaca pred žiarom
Páka na obsluhu pohyblivých roštov
Sada náradí na obsluhu kotla
(kutáč, kefa, zhŕňač, lopatka na popol)
Nastavovacie nožičky na vyrovnanie kotla
Montážna prípojka (G ½”) snímača teploty s kapilárou *)

ks.

1

ks.
ks.
ks.
ks.

1
1
1
1

sada

1

sada
ks.

4
1

5. PALIVO
5.1. ZÁKLADNÉ PALIVO
Základným palivom pre vykurovacie kotly radu SAS UWG je čierne uhlie určené na energetické účely – orech (podľa PN-91/G-04510 typ 32.1 trieda 24/12).
Takéto palivo zaručuje dosiahnutie deklarovaného výkonu.

5.2. ALTERNATÍVNE PALIVO
Alternatívnym palivom pre uhoľné vykurovacie kotly typu SAS UWG je zmes čierneho uhlia skladajúca sa zo 70 hmotnostných % z uhlia – orech (trieda 24/12 podľa
vyššie uvedenej normy) a z 30 hm. % z uhlia – hruboprach (trieda 21/15 podľa vyššie
uvedenej normy). V kotle tohto typu sa neodporúča spaľovať len sám hruboprach.
V kotloch je možné účinne spaľovať aj rôzne formy dreva.
DREVO BY MALO MINIMÁLNE ROK SCHNÚŤ.
Spaľovanie mokrého dreva znižuje účinnosť kotla a má nepriaznivý vplyv na
jeho životnosť. Okrem toho neumožňuje získať deklarovaný výkon a dobu horenia.
7

6. 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 DȎKLADNE OBOZNÁMTE S OBSAHOM TEJTO TECHNICKO-PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE.

6.1. POŽIADAVKY NA KOTOLŇU
Kotolňa, v ktorej bude kotol ústredného kúrenia nainštalovaný, musí spĺňať požiadavky
platných osobitných predpisov krajiny určenia (napr. PN-87/B-02411 Vykurovanie. Vstavané kotolne na pevné palivo. Požiadavky.)

Predovšetkým musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
•
•
•
•

•

•

-

kotolňa sa musí vzhľadom na vykurované miestnosti nachádzať podľa možností čo
najviac centrálne, a kotol musí byť umiestnený čo najbližšie ku komínu,
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 prietoku vzduchu, avšak neumožňujúce zmenšiť prierez na menej než 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 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.

6.2. 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, prikladanie paliva a čistenie kotla.
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Vzdialenosť zadnej steny kotla od steny miestnosti by mala byť minimálne 0,7 m,
vzdialenosť bočnej steny kotla od steny 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, by mal byť dôkladne vyrovnaný, a podlaha
(strop) by mal poskytovať dostatočnú pevnosť vzhľadom k hmotnosti kotla. Na
správne vyrovnanie kotla v prípade zle vyrovnanej podlahy je možné použiť nastavovacie nožičky. Vo výbave kotla typu SAS UWG sú štyri nastavovacie nožičky
spolu so sadou montážnych matíc a podložiek. Spôsob montáže nastavovacích
nožičiek je znázornený na obr. 1A)
A) Spôsob montáže nastavovacích nožičiek

1 – nastavovacia nožička so závitom
(rozsah regulácie 30 mm)
2 – matica M12

B) Kotol s namontovanými nožičkami

3 – podložka Ø13
4 – montážny otvor Ø13mm
5 – bočná klzná noha kotla

Obrázok 1. Spôsob montáže nastavovacích nožičiek v kotli typu SAS UWG
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
UWG s namontovanými nastavovacími nožičkami je znázornený na obrázku 1B).
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.

6.3. 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 dna 12. 4. 2002, Úr. v. 75, pol. 690, o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a ich umiestnenie).
9

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.
Výška a prierez komína, ako aj presnosť jeho prevedenia, musia zaručiť požadovaný ťah komína. Vnútorné steny dymovodu musia byť hladké, utesnené, bez
zúžení a zalomení. Príliš malý ťah môže spôsobiť alebo prispieť 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 ustanoveniami platných osobitných predpisov krajiny určenia. Dymovod, 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).
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 dymovode zabránilo vzniku spätného ťahu, komín by mal siahať minimálne 0,6 m nad hrebeňom strechy. Užitočnosť (priechodnosť) komína musí
pravidelne kontrolovať oprávnený kominár a musí ju minimálne raz za rok potvrdiť
PRED SPUSTENÍM KOTLA JE NUTNÉ VYHRIAŤ KOMÍN!
POZOR:
Odporúčame používať komínovú vložku z nerezovej ocele.
V prípade dlhodobého udržiavania nízkych teplôt na kotle je použitie tejto
vložky povinné.
V prípade nízkej teploty na kotle totiž dochádza k emisii mokrých spalín. Môže
to viesť k navlhnutiu a korózii murovaných komínov.

6.4. PRIPOJENIE KOTLA K VYKUROVACEJ SÚSTAVE
Kotol by mal byť pripojený k vykurovacej sústave prostredníctvom šróbenia.
Inštalácia kotla jeho privarením je neprípustná. Otvorené vodné vykurovacie systémy je nutné zabezpečiť v súlade s ustanoveniami platných osobitných predpisov krajiny určenia (PN-EN -91/B-02413 Vykurovacie systémy v budovách – Za10

bezpečenie otvorených vodných vykurovacích systémov. Požiadavky). Expanzná
nádoba by mala mať objem minimálne 4% objemu vody v celom vykurovacom
systéme.
POZOR:
Na bezpečnostných, expanzných, prepadových a odvzdušňovacích
rúrach nie je možné inštalovať žiadne ventily a tieto rúry ako aj expanznú
nádobu zabezpečte, aby v nich nedochádzalo k zamrznutiu vody.
Kotly typu SAS UWG 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. 12.
Kotly typu SAS UWG môžu prostredníctvom výmenníka tepla spolupracovať
aj s vodnou inštaláciou 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 UWG v systéme ústredného kúrenia
a teplej úžitkovej vody s výmenníkom tepla je znázornený na obrázku 3 na str.
13. Štandardne je kotol UWG 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. V prípade rezignácie z montáže poistného 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 95°C) dochádza k otvoreniu termostatického ventilu namontovaného na kotle, privádzaná voda z vodovodu 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 teplotného snímača klesne pod hodnotu 95°C, ochranný
ventil sa automaticky vypne a vytekanie vody z prepadovej nádoby sa zastaví.
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Obrázok 2. Všeobecná schéma zapojenia kotla typu SAS UWG v otvorenom systéme ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody s vynúteným
obehom vody a štvorcestným ventilom.

1 – kotol SAS UWG,
2 – otvorená expanzná nádoba,
3 – spätný ventil,
4 – diferenciálny ventil,
5 – obehové čerpadlo ústredného
kúrenia,
6 – zásobník teplej úžitkovej vody,
7 – štvorcestný ventil,
8 – obehové čerpadlo ústredného
kúrenia,
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9–o
 behové systému ústredného
kúrenia,
RW – expanzné potrubie,
RB – bezpečnostné potrubie,
RO – odvzdušňovacie potrubie,
RP – prepadové potrubie,
RS – signalizačné potrubie

Obrázok 3. Všeobecná schéma zapojenia kotla typu SAS UWG 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

odtok vody
do kanalizácie

systém ústredného
kúrenia, otvorený
systém

Prívod z vodovodnej
siete

1 – kotol SAS UWG, 2 – snímač teploty s kapilárou,
3 – odtoková prípojka, 4 – uzatvárací guľový 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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Redukčný ventil (7) (napr. Danfoss typ 7 BIS) na vstupe termostatického ventilu
umožňuje automatickú reguláciu a udržiavanie 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 vody musí byť nainštalovaná filtračná sieťka (6) (napr.
Danfoss typ Y222) na zachytávanie mechanických nečistôt. Chráni ventil pred
usadeninami a inými cudzími telesami (napr. čiastočkami kovov a hrdze), ktoré
by sa mohli usadzovať v sedle ventilu a viesť k poruche. Spätný ventil (5) (napr.
Danfoss typ 601), 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 teplotného snímača 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 účinnej ochrany proti prehriatiu kotla je správne vyrobená
inštalácia v súlade s platnými predpismi (v súlade s normou PN-91/B-02413
Vykurovanie a vykurovacie systémy – zabezpečenie otvorených vodných vykurovacích systémov – Požiadavky), a predovšetkým splnenie požiadaviek
na kapacitu, vybavenie a umiestnenie expanznej nádoby otvoreného systému; minimálne priemery, uloženie a spôsob vzájomného prepojenia ochranných rúrok; zariadenia zabezpečujúce ochranu proti zamrznutiu; odvzdušnenie teplovodného vykurovacieho systému.
Odporúčame, aby činnosť poistného ventilu proti prehriatiu minimálne raz za
rok skontrolovala kvalifikovaná osoba (8). 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.
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POZOR:
Kotol odporúčame pripojiť k vykurovacej sústave vybavenej troj- alebo
štvorcestným ventilom. Výhodou navrhovaného spôsobu pripojenia kotla
je ochrana 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 (bod 12, 13 tabuľky 2 TECHNICKÉ A PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE na str. 17; 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. POKYNY PRE OBSLUHU A PREVÁDZKU
7.1. 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 systému (na prípojke horúcej úžitkovej vody). Keď voda
začne vytekať – šrobenie utiahnite.
Kotol typu SAS UWG je možné pripojiť k vykurovacej sústave 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 poistného 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 (po jej vychladnutí) vypustiť cez
odtokovú prípojku kotla do umývadla alebo do kanalizácie.
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7.2. 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 tiež skontrolovať, či voda niekde v
kotle alebo cez skrutkové spoje nevyteká. 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.
Skôr ako zahájite proces rozpaľovania je nutné úplne otvoriť 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. Keď sa
uhlie rozpáli, zavrite dvierka popolníka a ohniska, otvorte prikladacie dvierka a týmito dvierkami naplňte komoru ohniska palivom až po dolnú hranu prikladacích
dvierok. Následne prikladacie dvierka zavrite a nastavte polohu škrtiacej klapky
spalín v sopúchu ako aj klapky v dvierkach popolníka spojenej tiahlom s regulátorom ťahu vzduchu, regulujúcej prívod vzduchu, tak, aby ste získali požadovanú
tepelnú účinnosť a 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 ešte raz zopakovať.
Pri rozpaľovaní sa môže do kotolne dostávať dym, prípadne môže dochádzať
k roseniu (poteniu sa) kotla. Po zahriatí kotla a dymovodu vyššie uvedené nežiadúce javy ustupujú.
POZOR:
Osoba obsluhujúca kotol musí vedieť, že niektoré jeho plochy sú horúce
a pred kontaktom s nimi by si mala na ruky nasadiť ochranné rukavice!
Mala by tiež používať ochranné okuliare.
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.
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.
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Kapacita násypnej komory

Teplota spalín
Vodný objem kotla
Hmotnosť kotla (bez vody)
Požadovaný ťah spalín
Max. príp. prevádzkový tlak
Max. príp. prevádzková tepl.
Odporúčaná prev. tepl. vykur. vody
Min. tepl. vratnej vody **
A
A1
B
B1
Základné rozmery kotla
H *)
H1 *)
H2 *)
H3 *)
C
Rozmery komory ohniska
C1
D
Prierez sopúcha
Závit prípojky (nap./pov.)
Veľkosť prikladacieho otvoru
Min. výška komína

5.

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

19. Min. prierez dymovodu

15.
16.
17.
18.

14.

Menovitý výkon kotla
Vykurovacia plocha
Tepelná účinnosť
Spotreba paliva *

Parameter

Por.
č.
1.
2.
3.
4.
SAS UWG

kW
9
12
14
17
23
29
m2
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
2,5
%
79,1÷ 85,9
kg/h
0,8
1,0
1,2
1,4
1,5
1,7
dm3
16
20
24
28
32
36
kg
~12
~15
~18
~21
~24
~27
°C
90 ÷ 250
l
30
35
42
54
68
82
kg
200
220
240
300
320
340
mbar
0,15 ÷ 0,30
bar
1,5
°C
85
°C
60 ÷ 80
°C
55
mm
850
890
890
930
930
930
mm
580
620
620
620
620
620
mm
510
510
510
550
610
690
mm
430
430
430
460
530
610
mm
1030
1080
1180
1290
1290
1290
mm
1000
1040
1150
1260
1260
1260
mm
300
300
300
300
300
300
mm
750
790
890
1000
1000
1000
mm
360
400
400
400
400
400
mm
80
80
80
***
***
***
mm
360
420
520
500
500
500
mm
Ø160
Ø160
Ø160
Ø180
Ø180
Ø200
„
G 1¼
G 1½
mm × mm 240 x 250 240 x 250 240 x 250 170 x 280 170 x 340 170 x 340
m
6
7
8
9
cm x cm
15x15
16x16
17x17
18x18
20x20
21x21
mm
Ø140
Ø160
Ø180
Ø210
Ø220
Ø240

Jedn.

Tabuľka 2.

TECHNICKÉ A PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE kotla
typu SAS UWG 9-29 kW

pri prevádzke so strednou záťažou (50% menovitého výkonu kotla) v prípade základného paliva
ppri 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.”
*** iná konštrukcia komory ohniska (pozri schéma pre výkon 17-29 kW)
*) v prípade použitia nastavovacích nožičiek sa rozmer zväčšuje z min. 29 mm do max. 56 mm

*
**
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1.
2.
3.
4.
5.

Plášť kotla (telo)
Tepelná izolácia
Vodný plášť
Prípojka vratnej vody
Vzduchová klapka

6. Dvierka popolníka
7. Vodné rošty
8. Liatinové rošty (pohyblivé)
9. Dvierka ohniska
10. Mriežka chrániaca pred žiarom

11. Komora ohniska
12. Prikladacie dvierka
13. Regulátor ťahu vzduchu
14. Turbulátory
15. Otvor na čistenie dymovodu

Obrázok 4

*

*)
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SCHÉMA KONŠTRUKCIE KOTLA
RADU SAS UWG 9-14 kW

tepelná ochrana proti prehriatiu (termostatický ventil napr. Danfoss typu BVTS) nie je súčasťou
štandardnej výbavy kotla
v prípade použitia nastavovacích nožičiek sa rozmer zväčšuje z min. 29 mm do max. 56 mm.

16. Škrtiaci ventil spalín
17. Sopúch
18. Prípojka horúcej vody
19. Teplomer

20. Prípojka snímača teploty s kapilá- 22. Páka na obsluhu pohyblivých roštov
rou *
23. Dvierka na čistenie
21. Odtoková prípojka (prívod chladia- 24. Nastavovacie nožičky
cej vody*)

Obrázok. 5

SCHÉMA KONŠTRUKCIE KOTLA

TYPU RADU SAS UWG 17-29 kW
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7.3. SPAĽOVANIE
Proces spaľovania pri normálnej prevádzke kotla spočíva v pravidelnom doplňovaní paliva v komore ohniska, a prehrabávaní roštu pohybom páky, ktorou sa
ovláda mechanizmus pohyblivého roštu. Jednorázový zásyp základného paliva
stačí na cca. 6 hodín prevádzky kotla pri menovitom výkone. Pri nižšom výkone
je možné dobu horenia (prestávky medzi jednotlivými zásypmi paliva) predĺžiť.
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, a predovšetkým izolačných materiálov použitých
v danej budove.
Intenzitu spaľovania a tepelného výkonu kotla je možné regulovať otváraním
a zatváraním klapky, ktorá automaticky, prostredníctvom regulátora ťahu, upravuje prívod vzduchu, alebo ručne, príslušným nastavením nastavovacej skrutky
umiestnenej na vzduchovej klapke.

7.4. 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. Na tento účel slúžia náradia, ktoré sú súčasťou výbavy
kotla. V spaľovacej komore kotla treba zvýšenú pozornosť venovať dôkladnému
odstráneniu popola a trosky z jednotlivých štrbín roštu ako aj zo stien komory.
Takéto čistenie by malo byť vykonané pred každým rozpálením kotla, avšak minimálne raz za 150÷260 hodín nepretržitej práce kotla. Konvekčné kanály, v ktorých
sa usadzuje ľahký popolček, by sa mali čistiť raz za 3÷7 dní, v závislosti od kvality
spaľovaného paliva. Na čistenie kanálov slúžia otvory na čistenie (dvierka) znázornené na priloženom obrázku 4 a 5. Dôležité je aj pravidelné čistenie turbulátorov umiestnených v hornej časti kanála odvádzajúceho spaliny z usadzujúceho
sa na nich popolčeka.
Tieto otvory je treba po vyčistení kanálov dobre uzavrieť. Rovnako dôležité
z hľadiska správnej prevádzky kotla je aj čistenie dymovodu. 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.
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.
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7.5. 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. Zvýšenú pozornosť treba venovať údržbe vnútorných priehradiek a všetkých pohyblivých častí (treba ich natrieť olejom).
Počas prestávok vo vykurovacej sezóne vodu z kotla a vykurovacieho systému nevypúšťajte. Odporúčame, aby ste po dobu trvania prestávky ponechali
dvierka (čistiace, prikladacie, dvierka ohniska, dvierka popolníka) otvorené, aby
sa tým zabránilo vzniku korózie 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.

8. 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,
a predovšetkým venujte zvýšenú pozornosť 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, a predovšetkým
zamrznutie bezpečnostného potrubia (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 užívateľa,
v prípade poruchy inštalácie a nedostatku vody v kotle túto vodu nedoplňujte, kým je kotol zohriaty na veľmi vysokú teplotu; mohlo by to viesť
k poruche kotla,
všetky poruchy kotla ihneď priebežne odstraňujte.
POZOR:
Kotol je nutné 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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9. STAVY NESPRÁVNEJ ČINNOSTI KOTLA
PROBLÉM

PRÍČINA/PRÍZNAK
znečistenie spalinových kanálov
spalín
nedostatočný prívod čerstvého
vzduchu do kotolne

Nízka tepelná
účinnosť
zariadenia

spaľovanie nevhodného paliva

čistenie spalinových kanálov cez
dvierka na čistenie
skontrolujte stav vetrania v kotolni,
zlepšite jeho priechodnosť
spaľovať palivo vhodnej kvality (pozri kapitolu "Palivo")

zle zvolený výkon kotla vo vzťahu
k vykurovanej ploche
nevhodne navrhnutý
a vyhotovený systém ústredného
kúrenia

nedostatočný ťah komína

skontrolovať priechodnosť komína a
jeho parametre (pozri tabuľku výška
a prierez komína vzhľadom na výkon
kotla), skontrolovať, či sa komín
nekončí pod najvyššie položeným
hrebeňom strechy

znečistenie kanálov spalín

kotol vyčistiť cez čistiace dvierka

opotrebovanie tesniaceho materiálu tesnenia dvierok a čistiacich
otvorov
Dymenie

SPȎSOB ODSTRÁNENIA
PORUCHY

nesprávne spojenie kotla s komínom

vymeniť tesniaci materiál utesňujúci dvierka a čistiace otvory (je to
prevádzkový materiál, ktorý je treba
pravidelne meniť)
skontrolovať presnosť spojenia kotla
s komínom

veľmi nízky atmosférický tlak
upraviť polohu škrtiacej klapky, v
nevhodná poloha škrtiacej klapky
prípade jej prílišného uzavretia obmespalín vo vzťahu k existujúcemu
dzujúceho odvádzanie spalín smerom
ťahu komína
do komína
pomocou dostupných náradí na
príliš hrubá vrstva popolčeka
obsluhu kotla vyčistiť tak turbulátory
nahromadeného v priestore turbuspalín, ako aj kanály na odvádzanie
látorov spalín
spalín.
Náhly nárast
teploty a tlaku
v kotli
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uzavretie ventilov systému

otvoriť ventily

zamrznutie expanznej
nádoby

ohriať expanznú nádobu

tzv. „potenie sa, rosenie” kotla;
jedná sa o prirodzený jav, ktorý
Únik vody z kotla
vzniká v dôsledku teplotných
rozdielov v kotli

„Klopkanie,
praskanie”
v kotli

zle odvzdušnenie systému
ústredného kúrenia, napr.
v dôsledku nesprávneho
naplňovania systému a kotla
vodou

pri uvádzaní kotla do prevádzky a po
každom jeho zastavení treba "kotol
zahriať”, tzn. rozpáliť ho na teplotu
70°C
zohriať kotol, tzn. udržiavať teplotu
nad 70°C po dlhšiu dobu až do
momentu úplného odstránenia
vzduchových bublín z kotla
odvzdušniť systém ústredného
kúrenia pomocou odvzdušňovacích
ventilov
radiátorov

10. OCHRANA
VENTIL TEPELNEJ OCHRANY PROTI PREHRIATIU
(voliteľná výbava)
Štandardne je kotol typu SAS UWG 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. Kotol pracuje v otvorenom systéme a za doskovým
výmenníkom tepla sa nachádza uzavretá vykurovacia sústava. Vzhľadom k malému objemu vodnej inštalácie na strane otvoreného systému odporúčame namontovať poistný ventil proti prehriatiu. 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
otvorenej expanznej nádoby do chladiacej nádržky a následne do kanalizácie.
chladiacej nádržky a potom do kanalizácie. Podrobný opis princípu činnosti a zapojenia ventilu je uvedený v kapitole 6.4 Pripojenie kotla k vykurovaciemu systému. V prípade rezignácie z montáže bezpečnostného ventilu prípojku zabezpečte
uzáverom.

11. DODACIE PODMIENKY
Kotly sa na trh dodávajú zmontované, s kompletnou sadou náradia na obsluhu a technicko-prevádzkovou dokumentáciou.
Pred pripojením kotla k vykurovaciemu systému skontrolujte, či sú všetky
komponenty kotla funkčné, a či je výbava kotla kompletná.
POZOR: Kotly musia byť prepravované vo zvislej polohe.
Skladujte v krytých a dobre vetraných miestnostiach.
Kotly sú z výroby montované na prepravnej palete a chránené ochrannou
fóliou proti poveternostným vplyvom.
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12. LIKVIDÁCIA KOTLA
Opotrebovaný kotol pri jeho likvidácii odovzdajte v špecializovanej zberni, v
súlade s platnými osobitnými predpismi krajiny určenia.
Oceľová konštrukcia kotla taktiež podlieha zberu odpadu – ako oceľový šrot.

13. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
1. Výrobca poskytuje kupujúcemu na kotol SAS UWG 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 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 komponentov kotlov vyrábaných inými výrobcami:
• Regulátor ťahu vzduchu
• Teplomer
5. Záruka sa nevzťahuje na prvky, ktoré podliehajú opotrebovaniu:
• Tesniaci materiál
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. Používajte 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 UWG.
9. Na tesniacu šnúru v prikladacích dvierkach, v dvierkach ohniska a popolníka a v dvierkach na čistenie kotla sa záruka nevzťahuje Jedná sa
o prevádzkový materiál ktorý treba pravidelne meniť.
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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.
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 reklamujúci odstúpil od svojich
nárokov uvedených v reklamácii.
14. V prípade, 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 9 "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 poskytnutá 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 komponentov namontovaných na kotli)
• opis poškodenia kotla
• presná adresa a telefónne číslo majiteľa kotla
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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. 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 26. 1. 2016
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SERVISNÉ OPRAVY
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SERVISNÉ OPRAVY
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SERVISNÉ OPRAVY
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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.

