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SAS BIO SPARK/DZ/01/ 2018 Busko-Zdrój, 14. března 2018. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU 
ZMK SAS Spółka z o. o. 

28-100 Busko-Zdrój, Owczary, ul. Przemysłowa 3 

prohlašuje 

s plnou odpovědností, že výrobek 

Automa
cký kotel CV typ SAS BIO SPARK 
s tepelným výkonem od 12 kW do 36 kW 

vybavený hořákem SAS MULTI FLAME 

odpovídá ustanovením: 

Toto je potvrzeno znakem 

umístěném na zařízení 

Prohlášení k výše uvedenému výrobku ztrácí svou platnost, jestliže na něm byly 
provedeny konstrukční změny bez souhlasu výrobce. 

V případě postoupení vlastnictví jiné osobě je nutné této osobě zároveň s kotlem 
předat i toto prohlášení. 

Razítko výrobce Předseda představenstva: Mieczysław 
 

ZMK SAS Spółka z o. o. 
Owczary, ul. Przemysłowa 3 
28-100 Busko-Zdrój 
teł. +4841 378 46 19 fax +4841 370 83 10 
www.sas.busko.pl e-mail: plbiuro@sas.busko.pl 

Směrnice 2006/42/ES (Sb. zákonů 
č. 199/2008, pol.1228) (MAD) 

Bezpečnost strojů 

Směrnice 2004/108/ES (Sb. zákonů č. 
82/2007, pol.556) (EMC) 

Elektromagne�cká kompa�bilita 

Směrnice 2006/95/ES (Sb. zákonů 
č. 155/2007, pol.1089) (LVD) 

Elektrická nízkonapěťová zařízení 

a harmonizovaných norem: 

PN-EN ISO 12100:2012P  PN-EN 61000-6-1:2008P 
PN-EN 303-5:2012  PN-EN 61000-6-2:2008P 

  PN-EN 61000-6-3:2008P 
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Iden�fikátor modelu BIO SPARK 12 BIO SPARK 14 BIO SPARK 17 BIO SPARK 23 BIO SPARK 29 BIO SPARK 36 
 

Třída energe�cké 
účinnos� A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

 

Jmenovitý tepelný 
výkon 12 kW 14 kW 17 kW 23 kW 29 kW 36 kW 

 

Koeficient energe�cké 
účinnos� (EEI-Energy 
Efficiency Index) 

117 118 119 119 120 119 

 

Sezónní energe�cká 
účinnost vytápění 
prostorů  (�s) 

80% 80% 81% 81% 81% 81% 

Zvláštní opatření: 
1. Kotel musí být instalován a používán pouze dospělými osobami a pouze v podmínkách, které jsou  

v souladu s technicko- provozní dokumentaci výrobce dodávanou současně se zařízením! 
2. Jakékoli změny konstrukce, jejichž cílem je přizpůsobit zařízení k funkci, která není výrobcem kotle 

deklarována, jsou přísně zakázány a jsou podkladem pro ztrátu záruky! 
3. Je třeba používat pouze doporučené paliva! 
4. Kotel není zařízením pro ohřívání vody nad stanovenou maximální pracovní teplotu tj. >85 °C. 
5. Spaliny vycházející ze zaneseného komína jsou nebezpečné. Komín a sopouch je třeba udržovat 

v čistotě; musí se čis�t v souladu s pokyny výrobce. Spalinové kanály kotle musí být udržovány 
v čistotě. 

6. Veškeré činnos� spojené s montáží a obsluhou kotle je třeba provádět s náležitou opatrnos�. 
Je nutné používat příslušný ochranný oděv a dodržovat předpisy BHP. Některé povrchy kotle jsou
horké a při manipulaci s nimi je třeba použít ochranné rukavice! 
Též je nutné používat ochranné brýle! 

7. Při provádění údržby kotle je bezpodmínečně nutné kotel odpojit od elektrické sítě a postupovat 
v souladu s pokyny výrobce. 
Veškerá zapojení elektrické instalace může provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným 
oprávněním SEP (Stowaryszenie Elektryków Polskich) do 1kV. Pokus o samostatné provedení změn / 
oprav v ovládacím systému může způsobit úraz elektrickým proudem a ztrátu záruky. 
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INSTYTUT ENERGETYKI 
Výzkumný ústav 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl 
www.ien.com.pl 
č. účtu: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 

tel. 22 3451-200 
fax 22 836 63 63 
IČO (Regon): 000020586 
DIČ (NIP): 525-00-08-761 
č. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy-
Národní soudní registr): 0000088963 

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH -  Zkušební laboratoř kotlů a topných zařízení 

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1, tel. (042) 64 00 821, fax. (042) 64 00 828 

EKOLOGICKY ŠETRNÝ 
VÝROBEK OSVĚDČENÍ 

Č. OS/674/CUE/18 
potvrzující, že 

vodní kotle typové řady Sas BIO SPARK 
s automatickým podavačem paliva 

s nominálními tepelnými výkony 12, 14, 17, 23, 29 a 36 kW 
se spalováním dřevěného granulátu typu pelety 

Symboly: PKWiU 25.21.1 
PN-EN 303-5: 2012 

vyráběné firmou: 

ZMK SAS Sp. z o.o. 
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysłowa 3 

splňují požadavky třídy 5 podle normy PN-EN 303-5:2012 

Osvědčení se vydává na základě výsledků laboratorních zkoušek provedených v laboratoři: Laboratorium Badań Kotłów 

i Urządzeń Grzewczych (Zkušební laboratoř kotlů a topných zařízení) , Łódż, ul. Dostawcza 1 - uvedených v protokolech o

zkouškách č.: 38/18-LG; 39/18-LG, 40/18-LG, 41/18-LG, 42/18-LG, 43/18-LG pod společným názvem „Zkoušky typové řady 

kotlů SAS BIO SPARK 12-36 kW“ (Badania typoszeregu kotłów SAS BIO SPARK 12-36kW) 

Osvědčení je platné za podmínky, že výrobce neprovede žádné technické změny na vyráběných zařízeních vzhledem 

k zařízením, která byla testována, bez předchozího odsouhlasení změn s laboratoří, která osvědčení vydala. 

Období platnosti osvědčení 
od 05. 2018 do 05. 2021 

Vedoucí Zkušební laboratoře kotlů a topných 
zařízení (Laboratorium Badawcze Kotłów i 

Urządzeń Grzewczych) 
Vedoucí Výzkumného ústavu 
energetických zařízení (Zakład 

Badań Urządzeń Energetycznych) 

(podpis:) (podpis:) 

Łódź, dne 22. 5 .2018 
str. 1/3 
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INSTYTUT ENERGETYKI 
Výzkumný ústav 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
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OSVĚDČENÍ 
Č. OS/674/CUE/18 

Vodní kotle řady SAS BIO SPARK, 12÷36 kW 

 

s automatickým podáváním paliva - dřevěným granulátem typu pelet 

testované v souladu s požadavky 

 PN-EN 303-5: 2012 se kvalifikují do 5. třídy 

Parametr Název 

SAS BIO SPARK 12 SAS BIO SPARK 14 SAS BIO SPARK 17 

Požadavek 
Nominální 

tepelný výkon 
Minimální 

tepelný výkon 
Nominální 

tepelný výkon 
Minimální 

tepelný výkon 
Nominální 

tepelný výkon 
Minimální 

tepelný výkon 

Tepelný výkon kW 12,3 3 5 **) 14,1 4,1 **) 17,2 4,9 **) > Qjm 

Účinnost % 90,3 91,5 90,6 92,1 90,8 92,3 

< 88,1 % 
-5. tř. pro 12 kW ≥ 

88,1 % 
-5. tř. pro 14 kW 

≥ 88,2 % 
-5. tř. pro 17 kW 

Koncentrace CO*) mg/m3 139 419 62 346 93 225 ≤ 500 (tř. 5) 

Koncentrace NOx
*) mg/m3 200 187 198 162 199 188 Bez požadavků 

Koncentrace 
prachu*) mg/m3 16 34 18 30 22 31 < 40 (tř. 5) 

Koncentrace OGC*)  mg/m3 4 9 3 6 4 6 < 20 (tř. 5) 

x) v přepočtu na 10 % podílu kyslíku v suchých spalinách 
xx) týká se sníženého zatížení ≤ 30 % nominálního tepelného výkonu 

Łódź, dne 22. 5. 2018 
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Łódź, dne 22. 5. 2018 

OSVĚDČENÍ 
Č. OS/674/CUE/18 

Vodní kotle řady SAS BIO SPARK, 12÷36 kW 

s automatickým podáváním paliva - dřevěným granulátem typu pelet 

testované v souladu s požadavky 

PN-EN 303-5: 2012 se kvalifikují do 5. třídy 

Parametr Název 

SAS BIO SPARK 12 SAS BIO SPARK 14 SAS BIO SPARK 17 

Požadavek 
Nominální 

tepelný výkon 
Minimální 

tepelný výkon 
Nominální 

tepelný výkon 
Minimální 

tepelný výkon 
Nominální 

tepelný výkon 
Minimální 

tepelný výkon 

Tepelný výkon kW 23,3 6,7 **) 29,4 8,4 **) 36,2 10,3 **) > Qjm 

Účinnost % 91,0 92,5 90,7 92,9 91,0 92,3 

≥ 88,1% 
-5. tř. pro 12 kW ≥ 

88,1 % 
-5. tř. pro 14 kW 

≥ 88,2 % 
-5. tř. pro 17 kW 

Koncentrace CO*) mg/m3 76 233 82 250 117 270 ≤ 500 (tř. 5) 

Koncentrace NOx
*) mg/m3 198 193 194 195 195 194 Bez požadavků 

Koncentrace 
prachu*) mg/m3 21 27 21 29 16 31 < 40 (tř. 5) 

Koncentrace OGC*) mg/m3 4 9 4 9 5 9 < 20 (tř. 5) 
x) v přepočtu na 10 % podílu kyslíku v suchých spalinách 
xx) týká se sníženého zatížení ≤ 30 % nominálního tepelného výkonu 
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INSTYTUT ENERGETYKI 

Výzkumný ústav 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl 
www.ien.com.pl 
č. účtu: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 

tel. 22 3451-200 
fax 22 836 63 63 
IČO (Regon): 000020586 
DIČ (NIP): 525-00-08-761 
Č. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy-
Národní soudní registr): 0000088963 

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH –  
Zkušební laboratoř kotlů a topných zařízení 
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 

CERTIFIKÁT ED/246/18 
Vodní kotel SAS BIO SPARK 12 

s nominálním výkonem 12 kW 
se spalováním dřevěného granulátu typu pelet 

vyráběný firmou: 

ZMK SAS Spółka z o. o. 
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysłowa 3 

Vodní kotel SAS BIO SPARK 12 kW splňuje požadavky týkající se ekoprojektu (Ecodesign) stanovené 
Nařízením Evropské komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015 o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Evropy 2009/125/ES o požadavcích ekoprojektu na kotle na pevná paliva. 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka Požadavky ekoprojektu 

Sezónní energetická účinnost vytápění prostorů ηs 80 % 
≥ 75 pro kotle s nominálním tepelným výkonem < 20 kW 
≥ 77 pro kotle s nominálním tepelným výkonem > 20 kW 

 Parametr Parametr Parametr  

 Vyrobené užitkové teplo Užitková účinnost 
Spotřeba elektrické energie pro vlastní 

potřebu 
Emise týkající se sezónního vytápění prostorů 

pro doporučené palivo 

 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

v 
pohotovostním 

režimu 

pevné 
částice PM 
(particulate 

matter) 

plynné organické 
sloučeniny OGC 
(gaseous organic 

compounds) 

oxid 
uhelnatý 

CO 

oxidy 
dusíku NOx 

Sy
m

bo
l 

Pn Pp ηn ηp elmax elmin PSB Es PM Es OGC Es CO Es NOx 

H
od

no
ta

 

12,3 3,5 82,9 84,0 0,028 0,018 0,003 31 8 377 189 

Je
dn

ot
ka

 

kW kW % % kW kW kW mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

C
ha

ra
kt

er
is

-
tik

a Požadavky ekoprojektu: ≤ 40 ≤ 20 ≤ 500 ≤ 200 

Koeficient energetické účinnosti (EEI-Energy Efficiency Index) = 117 Třída A+ 

* Certifikát je vydán na základě výsledků laboratorních zkoušek uvedených ve zprávě č. 38/18-LG. 

Vedoucí laboratoře Vedoucí ústavu 

(podpis:) (podpis:) 
Łódź, dne 21. 5. 2018 



9

 
INSTYTUT ENERGETYKI 

Výzkumný ústav 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl 
www.ien.com.pl 
č. účtu: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 

tel. 22 3451-200 
fax 22 836 63 63 
IČO (Regon): 000020586 
DIČ (NIP): 525-00-08-761 
Č. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy-
Národní soudní registr): 0000088963 

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH –  
Zkušební laboratoř kotlů a topných zařízení 
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 

Vedoucí laboratoře Vedoucí ústavu 

(podpis:) (podpis:) 
Łódź, dne 21. 5. 2018 

 

CERTIFIKÁT ED/247/18 
Vodní kotel SAS BIO SPARK 14 

s nominálním výkonem 14 kW 
se spalováním dřevěného granulátu typu pelet 

vyráběný firmou: 

ZMK SAS Spółka z o. o. 
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysłowa 3 

Vodní kotel SAS BIO SPARK 14 kW splňuje požadavky týkající se ekoprojektu (Ecodesign) stanovené 
Nařízením Evropské komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015 o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Evropy 2009/125/ES o požadavcích ekoprojektu na kotle na pevná paliva. 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka Požadavky ekoprojektu 

Sezónní energetická účinnost vytápění prostorů ηs 80 % 
≥ 75 pro kotle s nominálním tepelným výkonem < 20 kW 
≥ 77 pro kotle s nominálním tepelným výkonem > 20 kW 

 Parametr Parametr Parametr  

 Vyrobené užitkové teplo Užitková účinnost 
Spotřeba elektrické energie pro vlastní 

potřebu 
Emise týkající se sezónního vytápění prostorů 

pro doporučené palivo 

 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

v 
pohotovostním 

režimu 

pevné 
částice PM 
(particulate 

matter) 

plynné 
organické 
sloučeniny 

OGC 
(gaseous

oxid 
uhelnatý 

CO 

oxidy 
dusíku NOx 

Sy
m

bo
l 

Pn Pp ηn ηp elmax elmin PSB Es PM Es OGC Es CO Es NOx 

H
od

no
ta

 

14,1 4,1 83,2 84,4 0,029 0,018 0,003 28 6 303 167 

Je
dn

ot
ka

 

kW kW % % kW kW kW mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

C
ha

ra
kt

er
is

-
tik

a Požadavky ekoprojektu: ≤ 40 ≤ 20 ≤ 500 ≤ 200 

Koeficient energetické účinnosti (EEI-Energy Efficiency Index) = 118 Třída A+ 

* Certifikát je vydán na základě výsledků laboratorních zkoušek uvedených ve zprávě č. 39/18-LG. 
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INSTYTUT ENERGETYKI 

Výzkumný ústav 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl 
www.ien.com.pl 
č. účtu: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 

tel. 22 3451-200 
fax 22 836 63 63 
IČO (Regon): 000020586 
DIČ (NIP): 525-00-08-761 
Č. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy-
Národní soudní registr): 0000088963 

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH –  
Zkušební laboratoř kotlů a topných zařízení 
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 

Vedoucí laboratoře Vedoucí ústavu 

(podpis:) (podpis:) 
Łódź, dne 21. 5. 2018 

  

CERTIFIKÁT ED/248/18 
Vodní kotel SAS BIO SPARK 17 

s nominálním výkonem 17 kW 
se spalováním dřevěného granulátu typu pelet 

vyráběný firmou: 

ZMK SAS Spółka z o. o. 
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysłowa 3 

Vodní kotel SAS BIO SPARK 17 kW splňuje požadavky týkající se ekoprojektu (Ecodesign) stanovené 
Nařízením Evropské komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015 o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Evropy 2009/125/ES o požadavcích ekoprojektu na kotle na pevná paliva. 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka Požadavky ekoprojektu 

Sezónní energetická účinnost vytápění prostorů ηs 81 % 
≥ 75 pro kotle s nominálním tepelným výkonem < 20 kW 
≥ 77 pro kotle s nominálním tepelným výkonem > 20 kW 

 Parametr Parametr Parametr  

 Vyrobené užitkové teplo Užitková účinnost 
Spotřeba elektrické energie pro vlastní 

potřebu 
Emise týkající se sezónního vytápění prostorů 

pro doporučené palivo 

 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

v 
pohotovostním 

režimu 

pevné 
částice PM 
(particulate 

matter) 

plynné 
organické 
sloučeniny 

OGC 
(gaseous

oxid 
uhelnatý 

CO 

oxidy 
dusíku NOx 

Sy
m

bo
l 

Pn Pp ηn ηp elmax elmin PSB Es PM Es OGC Es CO Es NOx 

H
od

no
ta

 

17,2 4,9 83,4 84,8 0,032 0,019 0,003 30 6 205 190 

Je
dn

ot
ka

 

kW kW % % kW kW kW mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

C
ha

ra
kt

er
is

-
tik

a Požadavky ekoprojektu: ≤ 40 ≤ 20 ≤ 500 ≤ 200 

Koeficient energetické účinnosti (EEI-Energy Efficiency Index) = 119 Třída A+ 

* Certifikát je vydán na základě výsledků laboratorních zkoušek uvedených ve zprávě č. 40/18-LG. 
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INSTYTUT ENERGETYKI 

Výzkumný ústav 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl 
www.ien.com.pl 
č. účtu: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 

tel. 22 3451-200 
fax 22 836 63 63 
IČO (Regon): 000020586 
DIČ (NIP): 525-00-08-761 
Č. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy-
Národní soudní registr): 0000088963 

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH –  
Zkušební laboratoř kotlů a topných zařízení 
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 

Vedoucí laboratoře Vedoucí ústavu 

(podpis:) (podpis:) 
Łódź, dne 21. 5. 2018 

 

  

 

CERTIFIKÁT ED/249/18 
Vodní kotel SAS BIO SPARK 23 

s nominálním výkonem 23 kW 
se spalováním dřevěného granulátu typu pelet 

vyráběný firmou: 

ZMK SAS Spółka z o. o. 
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysłowa 3 

Vodní kotel SAS BIO SPARK 23 kW splňuje požadavky týkající se ekoprojektu (Ecodesign) stanovené 
Nařízením Evropské komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015 o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Evropy 2009/125/ES o požadavcích ekoprojektu na kotle na pevná paliva. 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka Požadavky ekoprojektu 

Sezónní energetická účinnost vytápění prostorů ηs 81 % 
≥ 75 pro kotle s nominálním tepelným výkonem < 20 kW 
≥ 77 pro kotle s minimálním tepelným výkonem > 20 kW 

 Parametr Parametr Parametr  

 Vyrobené užitkové teplo Užitková účinnost 
Spotřeba elektrické energie pro vlastní 

potřebu 
Emise týkající se sezónního vytápění prostorů 

pro doporučené palivo 

 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

v 
pohotovostním 

režimu 

pevné 
částice PM 
(particulate 

matter) 

plynné organické 
sloučeniny OGC 
(gaseous organic 

compounds) 

oxid 
uhelnatý 

CO 

oxidy 
dusíku NOx 

Sy
m

bo
l 

Pn Pp ηn ηp elmax elmin PSB Es PM Es OGC Es CO Es NOx 

H
od

no
ta

 

23,3 6,7 83,6 85,0 0,033 0,22 0,003 26 8 209 194 

Je
dn

ot
ka

 

kW kW % % kW kW kW mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

C
ha

ra
kt

er
is

-
tik

a Požadavky ekoprojektu: ≤ 40 ≤ 20 ≤ 500 ≤ 200 

Koeficient energetické účinnosti (EEI-Energy Efficiency Index) = 119 Třída A+ 

 *Certifikát je vydán na základě výsledků laboratorních zkoušek uvedených ve zprávě č. 41/18-LG. 
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INSTYTUT ENERGETYKI 

Výzkumný ústav 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl 
www.ien.com.pl 
č. účtu: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 

tel. 22 3451-200 
fax 22 836 63 63 
IČO (Regon): 000020586 
DIČ (NIP): 525-00-08-761 
Č. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy-
Národní soudní registr): 0000088963 

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH –  
Zkušební laboratoř kotlů a topných zařízení 
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 

Vedoucí laboratoře Vedoucí ústavu 

(podpis:) (podpis:) 
Łódź, dne 21. 5. 2018 

   

CERTIFIKÁT ED/250/18 
Vodní kotel SAS BIO SPARK 29 

s nominálním výkonem 29 kW 
se spalováním dřevěného granulátu typu pelet 

vyráběný firmou: 

ZMK SAS Spółka z o. o. 
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysłowa 3 

Vodní kotel SAS BIO SPARK 29 kW splňuje požadavky týkající se ekoprojektu (Ecodesign) stanovené 
Nařízením Evropské komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015 o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Evropy 2009/125/ES o požadavcích ekoprojektu na kotle na pevná paliva. 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka Požadavky ekoprojektu 

Sezónní energetická účinnost vytápění prostorů ηs 81 % 
≥ 75 pro kotle s nominálním tepelným výkonem < 20 kW 
≥ 77 pro kotle s nominálním tepelným výkonem > 20 kW 

 Parametr Parametr Parametr  

 Vyrobené užitkové teplo Užitková účinnost 
Spotřeba elektrické energie pro vlastní 

potřebu 
Emise týkající se sezónního vytápění prostorů 

pro doporučené palivo 

 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30% 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30% 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30% 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

v 
pohotovostním 

režimu 

pevné 
částice PM 
(particulate 

matter) 

plynné organické 
sloučeniny OGC 
(gaseous organic 

compounds) 

oxid 
uhelnatý 

CO 

oxidy 
dusíku NOx 

Sy
m

bo
l 

Pn Pp ηn ηp elmax elmin PSB Es PM Es OGC Es CO Es NOx 

H
od

no
ta

 

29,4 8,4 83,2 85,3 0,039 0,024 0,003 28 8 225 195 

Je
dn

ot
ka

 

kW kW % % kW kW kW mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

C
ha

ra
kt

er
is

-
tik

a Požadavky ekoprojektu: ≤ 40 ≤ 20 ≤ 500 ≤ 200 

Koeficient energetické účinnosti (EEI-Energy Efficiency Index) = 120 Třída A+ 

* Certifikát je vydán na základě výsledků laboratorních zkoušek uvedených ve zprávě č. 42/18-LG. 
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INSTYTUT ENERGETYKI 

Výzkumný ústav 

01-330 Warszawa, ul. Mory 8 
e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl 
www.ien.com.pl 
č. účtu: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013 

tel. 22 3451-200 
fax 22 836 63 63 
IČO (Regon): 000020586 
DIČ (NIP): 525-00-08-761 
Č. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy-
Národní soudní registr): 0000088963 

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH –  
Zkušební laboratoř kotlů a topných zařízení 
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 

Vedoucí laboratoře Vedoucí ústavu 

(podpis:) (podpis:) 
Łódź, dne 21. 5. 2018 

   

 

 

CERTIFIKÁT ED/251/18 
Vodní kotel SAS BIO SPARK 36 

s nominálním výkonem 36 kW 
se spalováním dřevěného granulátu typu pelet 

vyráběný firmou: 

ZMK SAS Spółka z o. o. 
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysłowa 3 

Vodní kotel SAS BIO SPARK 36 kW splňuje požadavky týkající se ekoprojektu (Ecodesign) stanovené 
Nařízením Evropské komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015 o provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 

Evropy 2009/125/ES o požadavcích ekoprojektu na kotle na pevná paliva. 

Parametr Symbol Hodnota Jednotka Požadavky ekoprojektu 

Sezónní energetická účinnost vytápění prostorů ηs 81 % 
≥ 75 pro kotle s nominálním tepelným výkonem < 20 kW 
≥ 77 pro kotle s nominálním tepelným výkonem > 20 kW 

 Parametr Parametr Parametr  

 Vyrobené užitkové teplo Užitková účinnost 
Spotřeba elektrické energie pro vlastní 

potřebu 
Emise týkající se sezónního vytápění prostorů 

pro doporučené palivo 

 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

při 
jmenovitém 

tepelném 
výkonu 

při 30 % 
jmenovitého 

tepelného 
výkonu 

v 
pohotovostním 

režimu 

pevné 
částice PM 
(particulate 

matter) 

plynné organické 
sloučeniny OGC 
(gaseous organic 

compounds) 

oxid 
uhelnatý 

CO 

oxidy 
dusíku NOx 

Sy
m

bo
l 

Pn Pp ηn ηp elmax elmin PSB Es PM Es OGC Es CO Es NOx 

H
od

no
ta

 

36,2 10,3 83,6 84,8 0,053 0,031 0,003 29 8 247 194 

Je
dn

ot
ka

 

kW kW % % kW kW kW mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

C
ha

ra
kt

er
is

-
tik

a Požadavky ekoprojektu: ≤ 40 ≤ 20 ≤ 500 ≤ 200 

Koeficient energetické účinnosti (EEI-Energy Efficiency Index) = 119 Třída A+ 

* Certifikát je vydán na základě výsledků laboratorních zkoušek uvedených ve zprávě č. 43/18-LG. 
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Vážený zákazníku a uživateli nízkoteplotního kotle typu SAS BIO SPARK. Tato 
technicko-provozní dokumentace obsahuje všechny potřebné informace, které 
umožňují úsporu energie a bezpečné a dlouhodobé používání zakoupeného kot-
le. Ve výbavě zařízení je sada technicko-provozní dokumentace obsluhy kotle, 
podavače aovladače.

Je bezpodmínečně nutné seznámit se s obsahem technicko-provozní do-
kumentace před zamontováním a zahájením provozu zařízení. Po seznámení 
se se souborem pokynů bude uživatel moci využívat zařízení optimálním způso-
bem. Pozorné přečtení dokumentace je velkou pomocí pro efektivní a bezpečnou 
obsluhu kotle. 

„SAS” kotle , které vyrábí Zakład Metalowo-Kotlarski splňují požadavky před-
mětných směrnic EU a mají označení CE, které potvrzuje přiložené PROHLÁŠENÍ 
O SHODĚ EU.

Kotle SAS BIO SPARK mají osvědčení o zkoušce splňující požadavky třídy 
5 (nejvyšší) podle normy PN-EN 303-5:2012 vydané akreditovanou laboratoří 
a splňují požadavky na ekoprojekt (ekodesign) definované v nařízení Komise 
(EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, o provádění směrnice Evropského par-
lamentu a Rady Evropy 2009/125/ES, pokud jde o požadavky ekoprojektu na 
kotle na tuhá paliva.

TATO DOKUMENTACE MUSÍ BÝT UCHOVÁNA PRO POUŽÍTÍ V BUDOUC-
NU, PŘEDSTAVUJE ZÁROVEŇ ZÁRUČNÍ LIST NA KOTEL.

Kotle SAS BIO SPARK se zásobníkem paliva a hořákem SAS MULTI FLAME 
jsou určeny výhradně k montáži do vodních instalací centrálního vytápění(CV) s 
otevřeným/uzavřeným systémem * s gravitační nebo vynucenou cirkulací vody, 
zabezpečených v souladu s platnými vnitrostátními nebo unijními předpisy (PN-
-EN 12828+A1:2014-05 Topné systémy v budovách - Projektování vodních insta-
lací centrálního vytápění). Doporučují se zejména pro vytápění bytů v rodinných 
domech, komerčních, servisních a gastronomických prostorech, dílnách apod., 
kde maximální přípustná pracovní teplota vody nepřevyšuje 85 °C a maximální 
přípustný provozní tlak v systému nepřesahuje 1,5 bar. Požadovaný minimální 

1. ÚVOD

2. URČENÍ KOTLE A PODMÍNKY JEHO PRÁCE 

* namontovaná instalace musí splňovat specifické požadavky země určení týkající se ochrany vodních 
topných zařízení otevřeného systému a expanzních nádob otevřeného systému nebo uzavřeného systé-
mu společně s vybavením: membránová expanzní nádoba, pojistný ventil, řídicí a měřicí zařízení, zaříze-
ní pro odstraňování přebytečného tepla.
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tah spalin za kotlem 0,18 ÷ 0,25 mbar v závislosti na jmenovitém tepelném vý-
konu (podle PN-EN 13384-1:2015-05 Komíny - Metody tepelných a průtokových 
výpočtů - Část 1: Komíny s jedním připojeným topeništěm).

Tyto kotle mohou také spolupracovat s instalací teplé užitkové vody pomocí 
výměníku tepla (TUV) jakéhokoli výrobce, který splňuje příslušné normy. Není 
přípustné používat kotel jako průtokový ohřívač vody. Kotel SAS BIO SPARK není 
zařízení určené k ohřívání vzduchu.

Základem pro výběr kotle k vytápění objektu musí být vypracovaná tepelná 
bilance v souladu s aktuálně platnými konkrétními vnitrostátními nebo unijními 
předpisy (např. PN-EN 12831-1:2017-08 Energetická náročnost budov - Metoda výpo-

čtu tepelného zatížení budov-- Část 1: Tepelné zatížení, Modul M3-3).

UPOZORNĚNÍ 1: Kotel musí být instalován a používán pouze v podmínkách, 
které jsou v souladu s technickou provozní dokumentací 
(technicko-provozní dokumentaci výrobce dodávaná sou-
časně se zařízením)! 

UPOZORNĚNÍ 2: Jakékoli změny konstrukce, jejichž cílem je přizpůsobit 
zařízení k funkci, která není výrobcem kotle deklarována, 
jsou přísně zakázány a jsou podkladem pro ztrátu záruky a 
dokumentů vztahujících se k výrobku!

Topný kotel SAS BIO SPARK je nízkoteplotní kotel CV, vybavený automatic-
kým systémem podávání paliva do spalovací komory. SAS BIO SPARK o výkonu 
12 ÷ 36 kW je vyprojektovaný a přizpůsobený ke spalování pevného paliva v 
automatickém režimu. Palivem určeným k použití je biomasa ve formě dřevěných 
granulí - pelet s parametry uvedenými v normě EN 14961-2, viz kap. 6 „Palivo”.

Základní prvky kotle jsou znázorněny na obr. 6.

Prvky hořáku SAS MULTI FLAME jsou zobrazeny na obr.7, obr. 8.

UPOZORNĚNÍ: Na hořák SAS MULTI FLAME se vztahuje ochranné právo č. 
67681 - vydané Patentovým úřadem Polské republiky na užitný vzor s plným 
názvem "Hořák topného vodního kotle přizpůsobený pro spalování biomasy".

V kotli je použito vodní těleso z certifikované oceli spojované svařováním. Vod-
ní plášť kotle tvoří pravoúhlý hranol s dvojitými stěnami rozdělený vodními prosto-
ry. Vnitřní přepážky výměníku tepla jsou provedeny z kotlové oceli druhu P265GH 
o síle 6 mm, vnější těleso vodního pláště je provedeno z konstrukční oceli třídy. 
S235JR tloušťky 4 mm. Výměník kotle má trvale zabudovaný systém distančních 
rozpěrek pro vyztužení vrstev ve formě tzv.„šití“. Zkouška pevnosti a těsnosti vrs-
tev se provádí v průběhu výrobního procesu každého kotle při zkušebním tlaku 

3. POPIS KONSTRUKCE A PRINCIP ČINNOSTI KOTLE
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3 bar. Vodní prostory kotle a jeho částí jsou navrženy tak, aby za normálních 
provozních podmínek podle těchto pokynů k obsluze a při správné instalaci bylo 
možné úplné odvzdušnění a nedocházelo k místnímu varu vody.

Zásobník paliva je proveden z konstrukční oceli S235JR o tloušťky 2,5 mm.

PRINCIP ČINNOSTI SYSTÉMU AUTOMATICKÉHO PODÁVÁNÍ PALIVA:

Kotel pracuje na základě činností komplexu následujících systémů:
• podavače paliva se dvěma dopravními šneky vypouštěcím kanálem,
• topeniště s přívodem vzduchu vybaveného sestavou pohyblivých roštů,   
• ventilátoru, který přivádí do topeniště vzduch,
• a elektronického regulátoru teploty - ovladače.

Paliva se dopravuje ze zásobníku paliva do prostoru topeniště hořáku pomocí 
mechanismu podávání paliva opatřeného dvěma distribučními trubkami (dvěma 
dopravními šneky poháněnými elektromotorem) oddělenými vypouštěcím kaná-
lem, který mezi nimi zajišťuje odstup. Toto řešení zajišťuje bezpečnou přepra-
vu biomasy, čímž eliminuje potřebu dodatečné ochrany před nekontrolovaným 
zpětným vyšlehnutím plamene do zásobníku paliva. Z bezpečnostních důvodů 
musí být víko uzavírající zásobník paliva při spalování biomasy v hořáku těsně 
uzavřeno. Podávací mechanismus se skládá z regulátoru otáček podavače, který 
pomocí ozubených kol a řetězu pohání systém podávání paliva. Pohonný systém 
podavače paliva se nachází pod bezpečnostním krytem. Mechanizmus podávání 
paliva – dopravní šneky jsou uzavřené v ochranné a vodící trubce. Topeniště bio-
masy je namontované ve spalovací komoře. Pro pravidelné čištění podávacího 
mechanizmu je možné mechanizmus demontovat (viz obr. 8) – montážní šrouby, 
těsnící šňůra. 

Biomasa se posouvá do prostoru topeniště, kde dochází k automatickému za-
pálení pomocí zapalovače (elektrického zapalovače). Zařízení je během činnosti 
ochlazováno proudem vzduchu zkanálu přívodu vzduchu.  Automatické zažehnu-
tí paliva a systém udržování ohně po dosažení požadované teploty zajistí, že kotel 
bude moci bez poruchy fungovat i při snížené potřebě tepelného výkonu (mož-
nost nepřerušené činnosti a spolupráce se zásobníkem teplé vody v letním obdo-
bí). Charakteristickým znakem hořáku SAS MULTI FLAME je automatické, vysoce 
efektivní samočisticí topeniště, které spaluje přesně takové množství paliva, které 
je potřebné pro získání teploty nastavené uživatelem na regulátoru teploty.

Příslušenství hořáku tvoří samočisticí topeniště, které je vybaveno sestavou 
pohyblivých roštů, jejichž cyklicky opakovaný pohyb umožňuje odstraňovat po-
pel ze spalování biomasy, je tak zajištěno, že topeniště zůstává čisté po dlouhou 
dobu provozu. 

Prvky topeniště (kryt, pohyblivé rošty, pevný rošt topeniště, montážní deska), 
které jsou vystaveny účinkům vysoké teploty, jsou vyrobeny z nerezové žáru-
vzdorné oceli. Nad spalovací komorou je tvarovka z keramického materiálu, která 
dále zabezpečuje kryt topeniště a současně díky ní se dopalují nespálené části 
paliva. Deska pro upevnění hořáku je vyložena tepelnou izolací, která zabezpeču-
je mechanizmus podávání paliva před ohříváním. 
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Do procesu spalování se vhání vzduch ventilátorem poháněným elektrickým 
motorem a spojeným s topeništěm přívodním kanálem vzduchu. Část vzduchu je 
vedena pod rošt topeniště, zbytek vzduchu je vháněn přímo do oblasti spalování 
systémem distribučních otvorů na bocích topeniště. Příslušný proud vzduchu - v 
závislosti na druhu spalovaného paliva - je vháněn ventilátorem přívodu vzduchu, 
jehož práci kontroluje ovladač kotle. 

Kotle BIO SPARK s ovladačem TECH ST-580 zPID mají hořák vybavený mj. fo-
tobuňkou (čidlo plamene) a systémem řízení průtoku vzduchu (AIR FLOW CON-
TROL). Fotobuňka (viz obr. 7) umožňuje stálou kontrolu přítomnosti plamene, 
dále mj. umožňuje ovládat proces roztápění na základě aktuálního obrazu stavu 
topeniště. Čidlo plamene zkracuje dobu potřebnou pro zažehnutí paliva, zvyšuje 
životnost zapalovače, snižuje spotřebu elektrické energie, umožňuje rychlé pře-
pnutí kotle do cyklu práce při vyhasnutí topeniště. Použité konstrukční řešení s 
přívodem vzduchu umožňuje udržovat fotobuňku v čistotě. Pravidelně je však 
nutné kontrolovat stav čidla plamene a v případě potřeby vyčistit jeho povrch 
např. suchým, měkkým hadříkem bez použití chemikálií. Pro správné odečte-
ní hodnoty čidla plamene je třeba zkontrolovat stav znečištění montážního 
kanálu fotobuňky a pravidelně kontrolovat jeho průchodnost např. pomocí 
tyče o průměru 5-6 mm. Demontáž fotobuňky se provádí imbusovým klíčem 
č. 5 pomocí zajišťovacího šroubu (viz obr. 7, poz. 15). Použitý ventilátor pří-
vodu vzduchu spolu se systémem kontroly průtoku vzduchu umožňuje precizní 
regulaci objemu vzduchu a v případě potřeby dodatečnou korekci dávky paliva.

Rošt topeniště má pevnou část a část pohyblivých roštů. Cyklicky zapínané 
pohyblivé rošty jsou poháněny excentrickým mechanizmem a umožňují odvádět 
ze spalovací komory do kotlové komory zbytky po spalování paliva, tj. popel, ze-
jména ve formě strusky. Toto řešení umožňuje udržovat prostor topeniště v čistotě 
bez přerušování procesu spalování. Pohyblivé rošty po ukončení cyklu čištění 
zaujmou polohu v drážkách spodní části topeniště. Polohování roštů zajišťuje čin-
nost čidla polohy roštů Hallotron, (viz obr. 1, obr. 8). Malá nehořlavá část paliva 
- popílek, který zůstává po spalování biomasy je konečné fázi spalování odváděn 
do komory popelníku, ve které je umístěn výsuvný popelník. Popelník je třeba 
pravidelně vyprazdňovat (popel vzniklý v procesu spalování je možné využít jako 
hnojivo). Frekvence vyprazdňování popelníku je závislá na kvalitě spalovaných 
pelet.
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Obr. 1 Čidlo poloh pohyblivých roštů (hallotron)

UPOZORNĚNÍ: 
Pro správnou činnost pohyblivých roštů je nutné příslušné nastavení 

hallotronu. Vzdálenost mezi čidlem polohy a táhlem pohonu pohyblivého 
roštu musí být 3 ÷ 5 mm, tyto prvky musí být axiálně vyrovnány. 

Ovladač (regulátor teploty), umístěný v horním krytu kotle na základě údajů z 
čidel teploty ovládá všechna regulační zařízení a kontroluje efektivní a hospodár-
né využití dostupného výkonu pro zachování nastavených provozních podmínek 
práce instalace. Účinné topeniště kotle dovolí spalování takového množství pa-
liva, jaké je nezbytné k udržení teploty zadané uživatelem na regulátoru teploty. 
Regulátor průběžně měří teplotu vody v kotli a podle ní příslušně reguluje prá-
ci podavače paliva a ventilátoru. Současně ovladač řídí práci čerpadel CV, TUV, 
podlahového a oběhového čerpadla (je-li topná instalace těmito čerpadly vybave-
na). Kotel může též pracovat mimo topnou sezónu v systému s výměníkem TUV. 
V případě instalace se směšovacím ventilem se servopohonem je možné regu-
lovat funkci směšovače přímo z regulátoru kotle. Zapojení oběhových čerpadel, 
teplotních čidel a směšovače jsou umístěna na boční stěně kotle (viz obr. 2, obr. 
6). Navíc po připojení dalšího modulu GSM TECH ST-65 (volitelně) nebo modulu 
Ethernet TECH ST-505 (volitelně, řídicí jednotka musí být připojena k Internetu), je 
možné některé funkce ovládat a některé parametry zobrazit. Detailní popis kon-
strukce, práce a obsluhy regulátoru je uveden v přiložené dokumentaci.

Modul, (viz obr. 3, obr. 6) který řídí práci hořáku, automaticky řídí zapalovač 
pro zapalování paliva a mechanismus čištění topeniště současně s čidlem polo-
hy roštů (hallotron). Regulátor teploty namontovaný na kotli řídí práci ventilátoru 
přívodu vzduchu, mechanizmus podávání paliva a čidlo teploty podavače. Spo-
lupráce mezi modulem (obr. 6, poz. 34) řídícím práci podavače typu SAS MULTI 
FLAME a hlavním ovladačem kotle (obr. 6, poz. 11) je možná díky použité drátové 
komunikaci RS. Ovládací modul je vybaven napájecím kabelem, hlavním vypí-
načem a pojistkou. V případě, že k ovládacímu modulu není připojeno napájecí 
napětí, na ovladači se objeví zpráva "není komunikace s M1" a zazní zvukový 



19

alarm. Účinné topeniště kotle dovolí spalování takového množství paliva, jaké je 
nezbytné k udržení teploty zadané uživatelem na regulátoru teploty. Ovladač kot-
le průběžně měří teplotu vody v kotli a podle ní příslušně reguluje práci oběho-
vých čerpadel systému centrálního vytápění a čerpadla zásobníku TUV. 

Detailní popis konstrukce, práce a obsluhy regulátoru teploty je uveden v při-
ložené dokumentaci (viz pokyny k obsluze ovladače).

Výhodou práce kotle je jednoduchá obsluha, která spočívá v pravidelném do-
plňování paliva do zásobníku a v odstraňování popelu z popelníku bez nutnosti 
vyhasnutí kotle. Po roztopení kotel nevyžaduje stálou obsluhu (vyžaduje dohled) 
a jeho provoz může probíhat zásadně nepřetržitě po celou topnou sezónu (s 
výjimkou přestávek na pravidelné čištění a na opravy). Systematické provádění 
údržbových a čisticích prací zaručuje dlouhodobý a bezporuchový provoz kotle.

Obr. 3 Modul řízení práce hořáku..
(poznámka fotografie ukazuje příklad vzhledu lišty v závislosti na modelu ovladače namontovaného na kotli)

Obr. 2 Připojovací lišta napájení regulačních zařízení
(poznámka: fotografie ukazuje příklad rozmístění přípojek, detaily v přložené technicko-provozní dokumentaci ovladače).

Kotelna s kotlem na pevné palivo není kotelnou bezobsluhovou a vyža-
duje pravidelný dohled. Během provozu kotle je nutné denně provádět údrž-
bářské činnosti, aby se zabránilo vzniku havarijních situací.
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POPIS KONSTRUKCE KOTLE:

Konstrukce kotle založená na třítahové konstrukci spalinového kanálu výmě-
níku s vyložením keramickými panely tak umožňuje plné využití tepla spalin ve 
vodní topné instalaci. Také horní část spalovací komory je uzavřena vodním pláš-
těm.

První oběh spalin je vynucený horizontálně namontovanou keramickou des-
kou, v dalším oběhu spaliny přes vodní polici postupují do svislého výměníku 
tepla v zadní části kotle. Dále spaliny svislým kanálem výměníku postupuji do 
ocelového sopouchu. Sopouch má namontovanou škrticí klapku, která v případě 
nadměrného tahu komína umožní jeho utlumení (regulace). Na boku sopouchu 
jsou umístěny čistící otvory. V sopouchu je namontováno čidlo teploty spalin (po-
lovodičové čidlo PT1000), které reguluje proces spalování a snižuje komínovou 
ztrátu (regulace ventilátoru přívodu vzduchu). V případě nutnosti umožní připojo-
vací kostka jeho rychlou a jednoduchou výměnu (viz obr. 4).

UPOZORNĚNÍ:
Pro správnou činnost regulátoru řídícího proces spalování - práce automatic-

kého podavače paliva - doporučujeme pravidelně čistit povrch čidla od usazenin 
prachu/sazí.

Obr. 4 Teplotní čidlo spalin zamontované v sopouchu

Čisticí dvířka, dvířka topeniště a popelníku jsou umístěna na čelní stěně kotle. 
Dvířka topeniště umožňují přístup k čištění vodorovných keramických panelů a k 
pravidelnému čištění peletového hořáku. 

Přední Čistící dvířka a horní čistící otvor (pod krytem) umožňují snadný pří-
stup k čištění kazet výměníku. Boční čistící otvory umožňují odstraňovat prach, 
který se usazuje ve spalinovém kanálu. Popelníková dvířka umožňují odstraňovat 
prach, který se usazuje ve spalinovém kanálu.

Protože v celém vnitřním prostoru kotle je přetlak, je kotel vybaven dvířky to-
peniště a revizními otvory s obvodovým těsněním (keramická šňůra, těsnění) a 
šroubovým uzavíráním pro těsné zavření. Za tím účelem je nainstalován také sys-
tém regulace závěsů a uzavření dvířek a víka zásobníku paliva. 

Pro snížení tepelných ztrát a ochranu před nadměrným nárůstem teploty vněj-
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ších ploch kotle jsou použity nehořlavé izolační materiály. Vnější plocha výměníku 
tepla je izolována od okolního prostředí vnějším opláštěním z ocelových plechů 
malovaných práškově, pod kterými je tepelná izolace z minerální bezazbesto-
vé,nehořlavé minerální vlny. Izolační materiál těsně vyplňuje prostor mezi výmě-
níkem a pláštěm kotle (vnější plech s izolačním práškovým lakem). Dvířka kotle 
a čistící otvory mají vícevrstvou konstrukci z izolačního materiálu, který omezuje 
ztráty tepla. Je použita dodatková přepážka, která chrání dvířka topeniště před 
žárem. Rukojeti dvířek, čistících otvorů a škrtící klapky spalin jsou vyrobeny z 
nehořlavých prvků významně omezujících vedení tepla. Dále je z bezpečnostních 
důvodů použit piktogram a zápis na typovém štítku s informací pro uživatele o 
neizolovaných horkých prvcích (sopouch).

Pohyblivé prvky (regulátor otáček podavače paliva, ventilátor přívodu vzdu-
chu, podavač paliva) jsou umístěny pod násypným košem a zabezpečeny před 
bezprostředním přístupem odnímatelnými kryty. Dále je z bezpečnostních důvo-
dů použit piktogram s informací pro uživatele o přítomnosti pohyblivých prvků.

Zásobník paliva je vybaven otvorem s utěsněním a zavíracím mechanizmem. 
V konstrukce zásobníku je násypný trychtýř, který umožňuje volnou dopravu pa-
liva (gravitační vyprazdňování). Dále je zásobník paliva vybaven čidlem otevření 
víka (hallotron), které po otevření víka přerušuje práci ventilátoru přívodu vzduchu 
a podavače paliva!. (Viz obr. 6). Na displeji ovladače se objeví zpráva: „Otevřené 
víko zásobníku”. Po zavření víka zásobníku podavače paliva pokračuje režim 
práce. Uvnitř víka je pro uživatele informace o přítomnosti a činnosti čidla otevření 
víka.

UPOZORNĚNÍ !!!
Vzhledem k namontovanému čidlu otevření víka zásobníku paliva (hallot-

ron) musí být během provozu kotle víko zásobníku paliva vždy těsně uza-
vřeno! 

Komora výměníku tepla (přímo nad topeništěm) je obložena vertikálními pře-
pážkami a zamontovanou vodorovnou deskou ze žáruvzdorného keramického 
materiálu, který zvyšuje teplotu spalování a snižuje emise škodlivých prachů a 
plynů do atmosféry. Počet a systém keramických přepážek nad topeništěm závisí 
na výkonu kotle.

Spaliny naráží na stěny výměníku tepla, prach se usazuje a padá na dno kotle. 
Tento prach je možné odstraňovat bočními čistícími otvory komory výměníku.

HORKÝ  
POVRCH

POZOR!
POHYBLIVÉ PRVKY
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V horní části výměníku tepla je přivařen nátrubek pro horkou vodu, v dolní čás-
ti, na zadní stěně je nátrubek vratné vody. Vypouštěcí nátrubek G¾” je na boční 
stěně v dolní části kotle, v případě montáže tepelného zabezpečení před přehřá-
tím zajišťuje též doplňování chladící vody (z vodovodní sítě) - termostatický ventil 
(zařízení pro odvod nadměrného tepla, podle obr. 11, obr. 12). Na boční stěně v 
horní části kotle je umístěno montážní nátrubek  (G½”) čidla teploty s kapilárou 
L=150 mm. Celá konstrukce výměníku tepla je obložen izolačním materiálem 
ve formě minerální vlny, který vyplňuje prostor mezi výměníkem a pláštěm kotle. 
Regulační patky umožňují konečné usazení kotle vzhledem k podlaze, rozsah 
nastavení je 30 mm. Montáž regulačních patek může případně provádět uživatel 
v souladu s pokyny uvedenými v této dokumentaci (obr. 9).

Obr. 5 Místo montáže teplotního čidla s kapilárou - ventil tepelného zabezpečení
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4. VYBAVENÍ KOTLE SAS BIO SPARK

Automatický kotel SAS BIO SPARK s řídícím systémem je dodáván v plně 
sestaveném stavu vybavený ovladačem, ventilátorem přívodu vzduchu, samo-
čistícím peletovým hořákem (SAS MULTI FLAME), zásobníkem paliva, popelní-
kovými, topeništními a čistícími dvířky, žáruvzdornými keramickými panely, žáru-
vzdornými přepážkami. Korpus kotle je obložen tepelnou izolací z minerální vlny, 
která má plášť z ocelových plechů práškově lakovaných s vysokou odolností proti 
korozi. Kotel SAS BIO SPARK je vybaven hořákem pro spalování pelet a zásobní-
kem paliva z levé (L) nebo z pravé strany (P). V objednávce je třeba jednoznačně 
určit stranu montáže podavače paliva/zásobníku paliva, protože jejich pozdější 
přeložení z jedné strany na druhou není možné. 

Elektronická výbava (ovládání) kotle SAS BIO SPARK je uvedeno v dodaných 
pokynech pro obsluhu regulátoru teploty.

Tabulka 1 Vybavení kotle SAS BIO SPARK

STANDARDNÍ VYBAVENÍ KOTLE
1 Technicko-provozní dokumentace kotle ( návod k obsluze + záruční list) ks 1
2 Návod k obsluze + záruční list regulátoru teploty (ovladače) ks 1
3 Záruční list ventilátoru přívodu vzduchu ks 1

4 Regulátor teploty (ovladač s obsluhou směšovacího ventilu a čtyř oběhových čerpadel) se 
sadou vodičů a čidel k obsluze instalace (detaily v technicko-provozní dokumentaci ovladače) ks 1

5 Bezpečnostní omezovač teploty STB ks 1
6 Čidlo teploty spalin ks 1
7 Analogový teploměr ks 1

8

peletový hořák SAS MULTI FLAME.
- modul řídící práci hořáku, připojovací lišta napájení
- ventilátor přívodu vzduchu se systémem kontroly průtoku vzduchu (AIR FLOW 
CONTROL)
- podavač paliva s regulátorem otáček podavače
- pohyblivé rošty s motorem pohonu, topeniště biomasy
- zapalovač (elektrický zapalovač) 
- tvarovka z žáruvzdorného keramického materiálu
- čidlo poloh pohyblivých roštů (hallotron)
- čidlo teploty podavače
- fotobuňka (čidlo ohně)

ks 1

9 Kryt pohyblivých prvků ( kryt zásobníku paliva) ks 1
10 Tepelná izolační přepážka - tepelná izolace, která chrání dvířka topeniště ks 1
11 Přepážka zabezpečující čistící dvířka ks 1
12 Komplet žáruvzdorných keramických panelů - zadní část, boky, vodorovné přepážky* Komplet 1
13 Zásobník paliva ks 1
14 Čidlo otevření klapky zásobníku (hallotron) ks 1
15  Zásuvka na popel ks 1
16 Bezpečnostní ventil 2,5 bar ks 1
17 Sada nářadí pro obsluhu kotle (pohrabáč, čistič trubek, škrabka, lopatka na popel) Komplet 1
18 Regulační patky pro vyrovnávání kotle ks 4
19 Montážní nátrubek (G½) termického zabezpečení před přehřátím ks 1

* Počet vodorovných přepážek nad topeništěm závisí na výkonu kotle
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VOLITELNÉ VYBAVENÍ KOTLE
1 Pokojový regulátor TECH ST-298 nebo ST-280 (barevný dotykový panel) nebo ST-280 + ST-260 (bezdrátová komunikace) ks 1
2 TECH: ST-431n nebo ST-430RS ks 1
3 Modul GSM TECH ST-65 ks 1
4 Modul ETHERNET TECH ST-505 ks 1

5
Termostatický ventil s kapilárou (G ½”) zabezpečující před přehřátím:
    - Otevřený systém s deskovým výměníkem (např. Regulus typ BVTS)
    -  Uzavřený systém (např. SYR 5067)

ks 1

6 Modul obsluhy zásobníku tepla ST-66B ks 1

7 Modul řídící vnější násyp paliva  se sestavou čidel úrovně paliva TECH ST-67 ks 1

5. TECHNICKO-PROVOZNÍ PARAMETRY

Základní energetické parametry a technicko-provozní údaje kotlů typu SAS 
BIO SPARK o tepelném výkonu od 12 do 36 kW jsou detailně uvedeny v tab. 2 
a na obr. 6.
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Tabulka 2 TECHNICKO-PROVOZNÍ PARAMETRY
VODNÍCH KOTLŮ CV SAS BIO SPARK

Poř. č. Parametr  Jednotka SAS BIO SPARK
1. Nominální výkon/typ kotle kW 12 14 17 23 29 36

2. Topná plocha výměníku m2 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0

3. Rozsah výkonu kW 3,6÷12 4,2÷14 5,1÷17 6,9÷23 8,7÷29 10,8÷36

4. Tepelná účinnost % 90,3÷91,0

5. Třída energetické účinnosti - A+ A+ A+ A+ A+ A+

6.
Třída kotle (podle PN-EN 303-5:2012) 
účinnost/emise spalin

- třída 5 (nejvyšší)

7. Palivo - pelety

8. Třída paliva (dle EN 14961-2) - biogenické palivo – třída „C1”

9. Spotřeba paliva* kg/h 1,5 1,7 2,1 2,8 3,6 4,4

10. Objem zásobníku paliva
dm3

kg
95

~60÷70
115

~75÷85
165

~105÷120
190

~125÷140
205

~130÷145
205

~130÷145

11. Objem vody v kotli l 65 74 85 93 107 124

12. Hmotnost kotle (bez vody) kg 410 450 500 560 590 620

13. Požadovaný minimální tah komína mbar ~ 0,18 ~ 0,20 ~ 0,20 ~ 0,25 ~ 0,25 ~ 0,25

14a. Proud hmoty  
spalin při výkonu

nominálním g/s 8,2÷9,2 10,0÷11,0 11,1÷12,5 15,3÷17,2 19,5÷21,9 29,1÷32,9

14b. minimálním g/s 3,4÷3,6 3,5÷3,7 4,6÷4,9 6,9÷7,4 8,8÷9,5 10,2÷11,0

15a. Teplota 
spalin při výkonu

nominálním °C 110÷130

15b. minimálním °C 60÷80

16a. Odpor průtoku vody 
kotlem při nominálním 
výkonu

při T=10 K mbar 2,4÷4,9

16b. při T=20K mbar 0,6÷2,8

17. Doporučená pracovní teplota topné vody °C 60÷80

18. Max. přípustná pracovní teplota °C 85

19. Max. přípustný pracovní tlak bar 1,5

20. Požadovaná teplota vratné vody** °C 50

21. Elektrické napájení V/Hz ~230 V/50 Hz

22. Spotřeba energie*** W do 220 (+ 600 při roztápění) 

23. Úroveň hluku (podle PN EN 15036-1:2006) dB < 65 dB(A)

24.
Rozměry 
základní kotle

A mm 1070 1140 1170 1170 1170 1170

A1 mm 290 290 290 290 290 290

B mm 970 970 1070 1190 1190 1270

B1 mm 470 470 470 550 550 620

H1 **) mm 1420 1420 1520 1520 1520 1640

H2 **) mm 1130 1170 1220 1220 1430 1430

H3 **) mm 780 830 850 850 1040 1040

H4 **) mm 160 160 160 160 160 160

25. Průřez sopouchu (průměr) mm Ø160 Ø160 Ø180 Ø180 Ø200 Ø200
26. Průměr nátrubku vstupní a vratné vody " G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1½ G 1½ G 1½
27. Průměr vypouštěcího nátrubku " G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾ G ¾
28. Bezpečnostní ventil (2,5 bar) " G ½ G ½ G ½ G ½ G ½ G ½
29. Minimální výška komína m 6 7 8

30. Min. průřez komína
cm x cm

mm
16 x 16
Ø 180

17 x 17
Ø 200

18 x 18
Ø 210

20x20
Ø 220

21 x 21
Ø 240

22 x 22
Ø 250

*
při práci se středním zatížením (50 % jmenovitého výkonu kotle) pro vyhrazené palivo uvedené v kapitole 6 Palivo. 
Ve skutečných podmínkách se může spotřeba paliva lišit od spotřeby uvedené v tabulce. Vliv na množství spáleného paliva má mj. kvalita paliva, druh topné 
instalace, provozní parametry kotle, tah komína, stupeň znečištění výměníku, teplota uvnitř i vně ohřívaného objektu, izolace budovy.

**
nejsou-li dodržována doporučení týkající udržování daných teplotních rozmezí topné vody, musí být kotel připojen k topné instalaci vybavené čtyřcestným 
ventilem, který chrání před tzv. „korozí nízkých teplot“

*** okamžitá spotřeba energie závisí na provozním režimu zařízení

**) V případě použití regulačních patek se rozměr zvětší od min. 29 mm do max. 56 mm
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Obr. 6. KONSTRUKČNÍ SCHÉMA KOTLE 
TYPU SAS BIO SPARK O TEPELNÉM VÝKONU 12 ÷ 36 KW

*        počet  a systém keramických přepážek nad topeništěm závisí na výkonu kotle 
**     tepelné zabezpečení před přehřátím (např. Regulus typ BVTS pro otevřený systém s deskovým 
 výměníkem nebo např. SYR typ 5067 pro uzavřený systém) není součástí standardní dodávky kotle
**)     v případě použití regulačních patek se rozměr zvětší od min. 29 mm do max. 56 mm.
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Obr. 7. KONSTRUKČNÍ SCHÉMA HOŘÁKU
           TYPU SAS MULTI FLAME - boční pohled, průřez

 
1.

 K
ry

t t
op

en
iš

tě
 

2.
 Z

ap
al

ov
ač

 (
el

ek
tr

ic
ký

 z
ap

al
ov

ač
)

 
3.

 P
od

av
ač

 p
al

iv
a 

(d
va

 d
op

ra
vn

í š
ne

ky
   

   
  

   
   

  o
dd

ěl
en

é 
vy

po
uš

tě
cí

m
 k

an
ál

em
 

4.
 Č

id
lo

 te
pl

ot
y 

po
da

va
če

 p
al

iv
a

 
5.

 M
ot

or
 p

oh
on

u 
po

hy
bl

iv
ýc

h 
ro

št
ů

 
6.

 S
to

ja
n 

po
dp

íra
jíc

í p
od

av
ač

  
7.

 H
al

lo
tr

on
 (

Či
dl

o 
po

lo
h 

po
hy

bl
iv

ýc
h 

ro
št

ů)

 8
. T

ep
el

ně
 iz

ol
ov

an
ý 

vz
du

ch
ov

ý 
ka

ná
l

 9
. Ú

ch
yt

 k
ry

tu
 to

pe
ni

št
ě 

10
. t

va
ro

vk
a 

z 
ke

ra
m

ic
ké

ho
 m

at
er

iá
lu

11
. P

řív
od

 v
zd

uc
hu

 d
o 

to
pe

ni
št

ě
12

.P
ro

st
or

 to
pe

ni
št

ě
13

.K
an

ál
 p

řív
od

u 
vz

du
ch

u
14

.Č
is

tíc
í o

tv
or

 v
zd

uc
ho

vé
 k

om
or

y
15

. F
ot

ob
uň

ka
 (

či
dl

o 
oh

ně
)



28

Obr. 8. KONSTRUKČNÍ SCHÉMA HOŘÁKU
           TYPU SAS MULTI FLAME - pohled seshora
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* PN-EN 303-5:2012 odkazuje v kap.1 na normu EN 14961-2, která byla stažena a je nahrazena nor-
mou PN-EN ISO 17225-2:2004-07p. Podle této klasifikace je možné do kotlů typu SAS BIO SPARK 
používat pelety třídy A1.

**   zejména při nakládání nebo doplňování paliva je třeba dávat pozor, zda zde nejsou kusy dřeva, 
kameny nebo nežádoucí předměty, které by mohly zablokovat mechanizmus podavače. 

Tabulka 3 Základní parametry pelet určených do kotlů typu SAS BIO SPARK

6. PALIVO

Bezproblémový provoz kotle SAS BIO SPARK s automatickým peletovým ho-
řákem SAS MULTI FLAME závisí na použití vhodného paliva. Vhodný výběr typu 
a druhu biomasy zaručuje nejen úsporu spotřeby paliva (účinné spalování), ale 
také snižuje čas strávený obsluhou kotle.

Palivem do topných kotlů typu SAS BIO SPARK je biomasa ve formě liso-
vaného dřevěného granulátu typu pelety podle EN 14961-2 třídy C1*. Nedo-
poručuje se používat palivo o hrubší granulaci** než uvedené, protože toto palivo 
může ztížit práci podavače a vést k jeho poškození. Kotel SAS BIO SPARK vyba-
vený automatickým hořákem na pelety není určen pro spalování fosilních paliv. 

UPOZORNĚNÍ ! Používání jiných paliv než těch, které doporučuje výrob-
ce, může způsobit poškození hořáku, což následně vede ke ztrátě záruky na 
výše uvedený hořák. 

Nepřípustné je spalovat plastové materiály, jejich spalování může poškodit 
topeniště. Znečištění povrchu výměníku vede ke snížení účinnosti kotle a zhorše-
ní kvality spalovacího procesu. Při roztápění kotle je zakázáno používat hořlavé 
materiály (např. benzín, petrolej, rozpouštědlo), může dojít k výbuchu nebo k 
požáru. 

Topné kotle na spalování biogenních paliv třídy „C1“ podle kap. 1 normy PN-
-EN 303-5:2012

Poř. č. Parametr  Jednotka Rozmezí:

1 Průměr mm 6÷8

2 Délka mm 5÷35

3 Násypová hustota kg/m³ ≥ 600

4 Výhřevnost MJ/kg > 17

5 Oděr % ≤ 2,5

6 Obsah popela % ≤ 0,5

7 Obsah síry % ≤ 0,03

8 Obsah dusíku % ≤ 0,3

9 Obsah chloru % ≤ 0,02

10 Obsah vlhkosti % ≤ 12
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Hustota určuje trvanlivost paliva, abrazi, tvorbu vlákniny a v důsledku toho 
příliš nízká hustota může způsobit zablokování mechanismu podavače.

Je zakázáno používat palivo s vyšší vlhkostí než jaká je uvedena výše v ta-
bulce. Palivo s vysokou vlhkostí může způsobit problémy se rozpalováním a také 
ztížit správný proces spalování, může též dojít k poškození dopravního šneku, 
trubky podavače a zásobníku paliva (předčasná koroze). 

Dodatkové vybavení topeniště mechanizmem odstraňování popelu pomocí 
pohyblivých roštů umožňuje použít palivo s tendencí vytvářet strusku.

Správný výběr typu a druhu biomasy zaručuje nejen úsporu spotřeby paliva 
(účinné spalování), ale také snižuje čas strávený obsluhou kotle. Použití doporu-
čeného typu a druhu paliva zajišťuje řádný a bezporuchový chod podavače 
a kotle, úspornou spotřebu paliva ve srovnání s peletami horší kvality a také 
během procesu spalování snižuje emise škodlivých látek.

Palivo se špatnými parametry kvality (vysoká vlhkost, nízká výhřevnost, pří-
tomnost kamenů apod.) může způsobit problémy při nastavení optimálního pro-
vozu kotle, vede k tvoření strusky a dochází k velkým ztrátám paliva v popelu. 

UPOZORNĚNÍ: Ve skutečných podmínkách se může spotřeba paliva lišit 
od spotřeby uvedené v tabulce 2. Vliv na množství spále-
ného paliva má mj. kvalita paliva, druh topné instalace, 
provozní parametry kotle, tah komína, stupeň znečištění 
výměníku, teplota uvnitř i vně ohřívaného objektu, izolace 
budovy.

UPOZORNĚNÍ: Zásobník paliva se musí plnit suchým palivem, bez ob-
sahu nadměrného množství drobných úlomků nebo ci-
zích těles! Velká vlhkost a nečistoty, které se dostanou 
do zásobníku s palivem, mají nepříznivý vliv na životnost 
násypného koše! Je třeba používat palivo doporučované 
výrobcem (nejlépe od certifikovaných dodavatelů). 

Sklad paliva musí být zabezpečen před vlivem atmosférických podmínek. Je 
proto třeba pro palivo připravit zastřešené, suché a ventilované místo. Plocha 
skladu musí umožnit uložení zásoby paliva na celou topnou sezónu. 

Montáž kotle musí provádět kvalifikovaný personál s oprávněními (odborná 
osoba s odpovídajícím školením a oprávněními pro provádění údržbářských a 
opravářských prací). Povinností osoby, která kotel instaluje, je detailně se sezná-
mit s výrobkem, jeho funkcí a způsobem fungování bezpečnostních okruhů. Pře-
dat koncovému uživateli nezbytné minimum znalostí v oblasti uvedení do provozu 
a každodenní obsluhy kotle.

Před připojením kotle k topné instalaci je nutné se důkladně seznámit s 
technickou a provozní dokumentací.

7. POKYNY PRO INSTALACI KOTLŮ
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7.1. POŽADAVKY NA KOTELNU

Kotelna, v níž bude kotel CV instalován, musí splňovat požadavky platných 
konkrétních předpisů země určení (např. PN-87/B-02411 Vytápění. Vestavěné 
kotelny na pevná paliva. Požadavky).

UPOZORNĚNÍ: V prostoru kotelny je nepřípustné používat mechanic-
kou podtlakovou ventilaci.

Zejména je třeba dodržet následující požadavky:
• Kotelna musí být umístěna pokud možno v centru vzhledem k vytápěným 

místnostem a kotel musí být co nejblíže komína.
• vstupní dveře do kotelny se musí otevírat směrem ven a musí být zhotove-

ny z nehořlavého materiálu.
• kotelna o tepelném výkonu do 25 kW musí mít ventilaci s přívodem vzdu-

chu ve formě otvoru o ploše nejméně 200 cm2, bez uzavírání,

• kotelna o tepelném výkonu nad 25 kW musí mít kanál přívodu vzduchu 
o průřezu ne menším než 50 % plochy průřezu komínu, avšak ne méně 
než 20 x 20 cm, v otvoru přívodu vzduchu musí být zařízení pro regulaci 
průtoku vzduchu, avšak neumožňující zmenšení průřezu více než na 1/5, s 
výstupem do 1 m nad úrovní podlahy v zadní části kotelny, (nepřítomnost 
ventilace přívodu vzduchu nebo její neprůchodnost může způsobit takové 
jevy jako kouření kotle, nemožnost dosáhnout vyšší teploty),

• kotelna o tepelném výkonu do 25 kW musí mít ventilaci odvodu vzduchu 
(kanál z nehořlavého materiálu) pod stropem místnosti o průřezu ne men-
ším než 14 x 14 cm,

• kotelna s tepelným výkonem větším než 25 kW musí mít kanál odvodu 
vzduchu o průřezu nejméně 50 % plochy průřezu komína, avšak ne méně 
než 14 x 14 cm (úkolem podtlakové ventilace je odvádět z místnosti škod-
livé plyny),

• kanál podtlakové ventilace  musí být vyveden nad střechu v blízkosti 
komína. Na kanále odvodu vzduchu nesmí být umístěno uzavírací zařízení. 
Ventilační kanál musí být z nehořlavého materiálu.

• Kotelna musí mít zajištěné denní a umělé osvětlení.

Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SE DOPORUČUJE VYBAVIT KOTELNU 
ČIDLEM OXIDU UHELNATÉHO (CO) A ČIDLEM DÝMU.

7.2. HLUK A ZPŮSOBY JEHO SNÍŽENÍ 
Výrobce vyvinul veškeré úsilí na to, aby úroveň hluku, který vydává topné 

zařízení, byla na bezpečné přípustné hodnotě <65dB(A). Provozní jednotky in-
stalované v kotli (ventilátor, podavač paliva) mají nízkou úroveň hluku (ventilátor, 
podavač paliva). Přívodní kanály vzduchu jsou konstruované tak, aby v důsledku 
průtoku vzduchu nepůsobily nadměrný hluk. Protože neexistuje technická mož-



32

nost kontroly stavu opotřebení prvků kotle a zjištění přítomnosti nežádoucích 
prvků v kotli a jeho jednotkách, jsou v pokynech pro obsluhu kotle uvedeny infor-
mace (také technická a servisní pomoc) pro nouzové postupy. Prvky kotle, poda-
vače paliva a ventilátoru přívodu vzduchu podléhající opotřebení (se změněným 
tvarem v důsledku provozu) mohou působit nadměrný hluk, proto se doporučuje 
provádět pravidelné technicko-údržbářské prohlídky. S ohledem na konstrukci 
kotle na pevné palivo a v něm namontované pohyblivé prvky je třeba kotel insta-
lovat v oddělené místnosti (viz kap. 7.1 „Požadavky na kotelnu“). Pro minimalizaci 
přenosu hluku z topného zařízení do ostatních částí instalace je možné použít 
tlumiče vibrací (kompenzátor vibrací např. EFAR, DANFOSS, atd.). Kotel je třeba 
umístit v souladu s pokyny uvedenými v kap.  7.3 „Usazení kotle”. 

7.3. USAZENÍ KOTLE

Kotel by měl být umístěn tak, aby umožnil snadnou a bezpečnou obsluhu 
topeniště, popelníku, zásobníku paliva a čištění kotle. Zejména je třeba zajis-
tit přístup k revizním dvířkům, k čisticím otvorům v sopouchu, v komínu, aby 
bylo možné pravidelně odstraňovat zbytky ze spalovacího procesu.

Vzdálenost kotle od stěn kotelny a od hořlavých materiálů nesmí být men-
ší než 1 m.

Pro usazení kotle není požadován speciální základ. Doporučuje se kotel usa-
dit na betonové desce o výšce 5 cm nebo přímo na žáruvzdorné podlaze. Základ, 
na kterém je kotel usazen, musí být dokonale vyrovnán a nosnost podlahy (stro-
pu) musí odpovídat hmotnosti kotle. V případě nepřesně vyrovnaného podkladu 
existuje pro správné vyrovnání kotle možnost namontovat regulační patky. Ve vy-
bavení kotle typu SAS BIO SPARK jsou 4 ks regulačních patek s kompletem matic 
a montážních podložek. Způsob montáže regulačních patek je zobrazen na obr. 
9 A). Regulace postavení kotle vzhledem k podlaze se provádí plochým klíčem č. 
19 pomoci spodní matice - nastavovací (poz. 2). Po posledním nastavení výšky 
kotle vzhledem k podlaze je třeba vložit horní podložku (poz. 3), celek zajistit 
našroubováním horní zajišťovací matice (poz. 2). Plochý klíč č. 19 není součástí 
vybavení kotle. 
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Obr 9. Způsob montáže regulačních patek kotle SAS BIO SPARK

7.4. PŘIPOJENÍ KOTLE KE KOMÍNU.

Provedení komínu a připojení kotle ke komínu musí odpovídat obecně plat-
ným konkrétním přepisům země určení (např. Nařízení ministra infrastruktury ze 
dne 12. 4. 2002 Sb. zákonů č. 75 o technických podmínkách, které musí splňovat 
budovy a jejich umístění).

Kotel musí být připojen přímo ke komínu pomocí kouřové komínové přípojky 
- ocelové trubky o tloušťce ≥ 3 mm (s teplotní  odolností > 400 °C) s průměrem, 
který umožní těsné usazení na výstupu sopouchu a zasunutí do komína. Místo 
spojení sopouchu s komínem musí být pečlivě utěsněno (např. vysokoteplotní 
silikon, keramický tmel atd.). Trubka by měla mírně stoupat směrem ke komínu 
(min. 5°) 

Dimenzování a výběr komínové šachty a sopouchu musí být proveden 
projektantem s příslušnými oprávněními a komínový systém musí být pro-
veden kvalifikovanou osobou v souladu s požadavky platných konkrétních 
předpisů země určení.

Komín, ke kterému bude připojen kotel CV, musí splňovat požadavky platných 
konkrétních předpisů země určení (např. PN-89/B-10425 Kouřové, spalinové a 
větrací zděné kanály z cihel. Technické požadavky a přejímací zkoušky; Nařízení 
ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002, Sb. zákonů č. 75 pol. 690).

Výška a průřez komínu a přesnost jeho provedení mají významný vliv na 
správnou funkci kotle, a proto je nutné zajistit dodržení požadované hodnoty tahu 
komínu (viz.tabulka 2).

Příliš malý tah komínu může také způsobit nebo zvýšit tvorbu sazí, které se 
usazují v konvekčních kanálech kotle.

Pokud je tah v komínu příliš velký, způsobí nadměrné nasávání venkovního 
vzduchu do hořáku, zvýší se tak tepelné ztráty a zvětší se množství prachu vy-

A) Způsob montáže regulačních patek

1 – regulační patka se závitem 
      (rozsah regulace 30 mm)
2 – matice M12

3 – podložka Ø13
4 – montážní otvor Ø13 mm 
5 – boční podpěra kotle

 B) Kotel s namontovanými patkami 

5.3.  Podłączenie kotła do komina 

 

10) (np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 Dz.U.Nr 75 

poz.690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie). 
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foukávaného z popelu. Škrticí klapka namontovaná v sopouchu umožňuje ztlu-
mit příliš velký tah komína. Dále čisticí otvor umožňuje pravidelné čištění odvodu 
spalin.

Výběr výšky a průřezu komína pro daný výkon kotle je třeba provést v souladu 
s požadavky platných konkrétních předpisů země určení. Je důležité, aby komín 
začínal na úrovni podlahy kotelny, protože spaliny vycházející z kotle musí mít 
možnost odrazu. Také je důležité, aby byl v dolní části komína čistící otvor s těs-
ným uzavřením. Aby se zabránilo zpětnému tahu v komíně, musí jeho výška pře-
sahovat hřeben střechy nejméně o 0,6 m. Užitnost (průchodnost) komína musí 
být kontrolována a potvrzena autorizovaným kominíkem alespoň jednou ročně.

PŘED UVEDENÍM KOTLE DO PROVOZU JE NUTNÉ VYHŘÁT KOMÍN!
(viz kap. 8.2. Roztápění a práce kotle)

Vzhledem k nízké teplotě  kouře při jmenovitém a minimálním tepelném výko-
nu může kotel emitovat mokré spaliny, způsobovat usazovávní sazí nebo nedo-
statečný tah komína. Toto může být příčinou zavlhnutí a koroze zděných komínů. 
Doporučuje se používat komínovou vložku.

V souladu s bodem 4.4.3 normy PN-EN 303-5:2012 poskytne výrobce informace 
o provedení komína:

• v případě modernizace existujících komínových kanálů a jejich přizpůso-
bení pro celoroční práci doporučujeme systém odvádění spalin (např. JE-
REMIAS, KOMINUS, atd.) jednostěnný nebo dvoustěnný z ušlechtilé oceli 
(v závislosti na místu montáže). 

• v nově budovaných objektech pro celoroční práci kotle doporučujeme ke-
ramický systém odvodu spalin odolný vůči působení kondenzátu, teplotně 
izolovaný, s provzdušňováním (např. SCHIEDEL, LEIER, atd.).

7.5. PŘIPOJENÍ KOTLE K TOPNÉ INSTALACI

Kotel musí být připojen k topné instalaci šroubovými spojeními, není dovole-
no kotel připojovat svařováním. Hlavní přípojky topné instalace (vstupní a vratná 
voda) nemohou být užší než průměr nátrubku namontovaného na kotli. 

Před připojením kotle k topnému systému zkontrolovat, zda jsou všechny jed-
notky kotle funkční a zda kotel má kompletní vybavení.

Kotel SAS BIO SPARK lze připojit v otevřeném nebo uzavřeném systému 
v souladu s požadavky platných konkrétních předpisů země určení a s níže 
uvedenými pokyny výrobce. 

Provoz kotle v uzavřeném systému je možný po vybavení instalace spolehli-
vým zařízením pro odvádění přebytečného tepla v souladu s požadavky platných 
konkrétních předpisů země určení.

UPOZORNĚNÍ:
Doporučuje se, aby byl kotel připojen k topné instalaci vybaveném čtyř-
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cestným ventilem. Výhodou navrhovaného způsobu připojení kotle je ochra-
na kotle před nízkoteplotní korozí, což zabraňuje jeho předčasnému Błąd! 
Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.opotřebení.

Směšování topného média čtyřcestným ventilem je spojeno s nutností přizpů-
sobit teplotu v instalaci změnám venkovní teploty. Montáž směšovacího ventilu 
je nutná, pokud je přednastavená teplota kotle nižší než 60 °C. Aby se předešlo 
"nízkoteplotní korozi" kotle, zvyšuje se v čtyřcestném ventilu namontovaném na 
vratném otvoru teplota vratné vody z topné instalace v důsledku směšování s 
vodou ohřátou v kotli.    

Pro přípravu TUV je třeba zapojit výměník tepla TUV. Zařízení pro ohřev TUV 
musí být vybaveno následujícími prvky: oběhové čerpadlo, čidlo teploty TUV, za-
pojené na připojovací liště napájení na  boku kotle. Instalace musí být provede-
na v souladu s platnými předpisy kvalifikovanou osobou.

7.5.1. OTEVŘENÝ SYSTÉM

Ochrana topné instalace v otevřeném systému musí být provedena v sou-
ladu s požadavky platných konkrétních předpisů země určení (PN-EN 12828 + 
A1:2014-05 Topné instalace v budovách - Projektování vodních instalací CV). 
Objem expanzní nádoby by měl činit nejméně 4 % objemu vody v celé topné 
instalaci.

UPOZORNĚNÍ: Na bezpečnostní stoupací a spádové trubce a na oběhové 
trubce nesmí být instalovány žádné ventily a tyto trubky a expanzní nádoba 
musí být chráněny tak, aby v nich nezamrzala voda.

Kotle SAS BIO SPARK mohou pracovat s gravitačním nebo s nuceným obě-
hem vody. Pokud je v instalaci pracující v otevřeném systému použito oběhové 
čerpadlo na vstupní/ vratné trubce, musí být instalován rozdlovací ventil tak, aby 
se v případě výpadku elektřiny nebo poruchy čerpadla mohl ventil otevřít a okruh 
mohl začít pracovat v gravitačním systému. Příklad provedení montáže kotle do 
instalace CV a TUV v otevřeném systému s vynuceným oběhem vody je znázor-
něn na obr. 10.

Kotle SAS BIO SPARK mohou také pracovat s instalací CV prostřednictvím vý-
měníku tepla. Vzhledem k nízké vodní kapacitě instalace otevřeného systému se 
doporučuje instalovat bezpečnostní termostatický ventil - ochranu proti přehřátí. 
Za výměníkem se nachází topná instalace, která pracuje v uzavřeném systému. 
Příklad montáže kotle typu SAS BIO PARK do instalace CV a TUV v systému s 
výměníkem tepla je uveden na obr. 11. Kotel je standardně vybaven nátrubkem 
pro montáž teplotního čidla s kapilárou (poz. 2); teplotní čidlo je namontováno v 
nejteplejším místě, v horní části kotle. Termostatický ventil (volitelně), např. Re-
gulus type BVTS (poz. 8) je tepelná ochrana proti přehřátí kotle instalovaného v 
otevřeném systému, který spolupracuje s instalací pomocí deskového výmění-
ku. Při normální práci je termostatický ventil zabezpečující proti přehřátí uzavřen 
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a blokuje přítok studené vody z vodovodní sítě do topné instalace. Při přehřátí 
kotle (nad 95 °C v plášti) se otevře tepelný ochranný ventil instalovaný na kotli, 
přiváděná voda z vodovodní sítě ochlazuje kotel a, vytéká z instalace přepadovou 
trubkou (RP) otevřené expanzní nádoby (poz. 10) do chladicí nádrže (poz. 11) a 
potom do kanalizace.

Není dovoleno při ochlazování kotle bezprostředně vylévat horkou vodu 
do kanalizace, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Po poklesu teploty v okolí  čidla pod 95 °C se pojistný ventil automaticky 
uzavře a proudění vody z přepadové nádoby se zastaví. Reduktor tlaku (poz. 7) 
na vstupu termostatického ventilu umožňuje automatickou regulaci a udržová-
ní stálých, stabilních podmínek proudění studené chladicí vody bez ohledu na 
kolísání tlaku před ventilem. Tlak vody z vodovodní sítě musí být zredukován na 
přibližně 1,5 bar. Montáž tepelného zabezpečení ( poz. 8) na vtoku studené vody 
prodlužuje životnost ventilu, protože je ventil chráněný před zanesením vodním 
kamenem v důsledku působení horké vody. Na vstupu chladicí vody musí být in-
stalován sítkový filtr (poz. 6), který zachycuje mechanické nečistoty, chrání ventil 
proti usazeninám a jiným cizím materiálům (např. částice kovu a rzi), které by se 
mohly usadit v sedle ventilu a způsobit jeho poruchu. Zpětný ventil (poz. 5), který 
chrání před možným odtokem vody z instalace do vodovodní sítě, je instalován 
na vodovodním potrubí.

V případě přerušení dodávky elektřiny, poruchy oběhových čerpadel nebo 
nedostatečného odběru tepla v instalaci je bezpečnostní termostatický ventil jako 
ochrana proti přehřátí (poz. 8) schopen během několika minut účinně ochladit 
kotel na bezpečnou teplotu, čímž chrání zařízení a instalaci před poškozením. 
Bezchybná činnost teplotního čidla je zajištěna dvěma nezávislými termostatic-
kými prvky. Každý z nich má svoje vlastní čidlo a měch. Jestliže je jeden z těchto 
systémů je poškozen, druhý je stále schopen ventil otevřít.

Instalaci tepelného zabezpečení před přehřátím může provádět pouze 
kvalifikovaná osoba. Podmínkou správné funkce ochrany kotle před přehřá-
tím je správně provedená instalace v souladu s platnými předpisy, zejmé-
na splnění požadavků na kapacitu, vybavení, umístění expanzní nádoby v 
otevřeném systému; minimální průměry, vedení, připojení bezpečnostních 
trubek; ochrana proti zamrznutí bezpečnostních zařízení; odvzdušnění topné 
vodní instalace.

Doporučujeme kontrolu správné činnosti ventilu zabezpečujícího před přehřá-
tím (poz. 8) kvalifikovanou osobou jednou za rok. Test se provádí ručně stisknutím 
červeného tlačítka, které otevírá průtok ventilem. Nejméně jednou ročně je třeba 
na ventilu stisknout červené tlačítko pro odstranění nečistot a vyčistit sítkový filtr 
na vstupu chladící vody. Je nutné kontrolovat stav povrchu čidla teploty (poz. 2), 
protože zbytky nánosů po čištění mohou mít vliv na správnost indikace teploty a 
mohou prodloužit dobu otevření ventilu zabezpečujícího proti přehřátí. Pro správ-
nou činnost termostatického ventilu je třeba dodržovat příslušný směr proudění 
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daný označením na těle ventilu.

Uvedená schémata zapojení kotle SAS do instalace CV a TUV otevřeného 
systému jsou příkladem řešení. Vypracováním schématu instalace a výbě-
rem technických parametrů je třeba pověřit projektanta s příslušnými opráv-
něními a instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba.

7.5.2. UZAVŘENÝ SYSTÉM

Připojení kotle SAS BIO SPARK vybaveného továrním systémem přívodu 
vzduchu a řízením v uzavřeném systému je možné při instalaci pojistného venti-
lu, expanzní membránové nádoby, řídicí a měřicí armatury (manometr, teploměr 
apod.), zařízení pro odvod nadměrného tepla - termostatický ventil jako ochrana 
proti přehřátí např. SYR typ 5067 a při splnění požadavků na provoz kotle, ze-
jména doporučené provozní teploty 60-80 °C, maximální přípustná teplota 85 °C, 
maximální přípustný provozní tlak 1,5 bar.

V případě montáže kotle v instalaci s uzavřeným systémem je nutné pou-
žít spolehlivé zařízení k odvádění přebytečného tepelného výkonu. Tepelná 
ochrana proti přehřátí v případě poruch musí být schopna bezpečně odvést 
maximální možný tepelný výkon nebo v případě částečného vypnutí topení 
zbytkový tepelný výkon (v souladu s PN-EN 303-5:2012). 

Princip činnosti navrhovaného zabezpečení uzavřeného systému ve formě 
chladicího ventilu je podobný principu ventilu popsaného v kap. 7.5.1 např. ventil 
Regulus typ BVTS určený pro otevřený systém s deskovým výměníkem. Důleži-
tým rozdílem je možnost pracovat v uzavřených systémech, vybavení ventilu částí 
umožňující připouštění vody po překročení teploty, tovární zpětný ventil, reduktor 
tlaku a část, která postupně odstraňuje nadměrné teplo po překročení stanove-
né teploty. Postupná práce tepelného ventilu SYR typ 5067 umožňuje stabilizaci 
tlaku v uzavřeném systému. Navrhované tepelné zabezpečení je účinné při zapo-
jení do vodovodní sítě. Toto zabezpečení nelze použít v případě napájení vodou 
hydroforem nebo v místech, kde často dochází k výpadkům v dodávce vody. V 
těchto případech je nutno upustit od montáže kotle v uzavřeném systému. 7.5.1).

Zabezpečení topné instalace s uzavřeným systémem musí být prováděno v 
souladu s požadavky platných konkrétních předpisů země určení (PN-EN 12828 
+ A1:2014-05 Topné instalace v budovách - Projektování vodních ústředních to-
pení, PN-EN 303-5, Vyhláška ministra infrastruktury ze dne 12. dubna 2002, Sb. 
zákonů č. 75, pol. 690, o technických podmínkách, které musí budovy a jejich 
umístění splňovat).

Příklad montáže kotle typu SAS BIO SPARK do instalace CV a TUV v uzavřeném 
systému uveden na obr. 12.

Kotel je standardně vybaven nátrubkem pro montáž teplotního čidla s kapi-
lárou (poz. 3); teplotní čidlo L = 150 mm je namontováno v nejteplejším místě, 
v horní části kotle. Termostatický ventil (volitelně), např. SYR typ 5067 (poz. 6), 
je tepelnou ochranou kotle instalovaného v uzavřeném systému. Pokud nebude 
namontován bezpečnostní ventil, je třeba nátrubek uzavřít zátkou. Při normální 
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1 – kotel typu SAS BIO SPARK, 2 – otevřená expanzní nádoba, 3 – zpětný ventil, 4 –
rozdělovací ventil, 5 – oběhové čerpadlo TUV., 6 – zásobník TUV, 7 – čtyřcestný ventil, 8 
– oběhové čerpadlo CV, 9 – okruh instalace CV., ET– expanzní trubka, BT – bezpečnostní 
trubka, OT– odvzdušňovací trubka,–PT přepadová trubka,ST– signalizační trubka

Obr. 10. Celkové schéma zapojení kotle typu SAS BIO SPARK do instalace CV  
a TUV v otevřeném systému s vynuceným oběhem vody a čtyřcestným ventilem.
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1 – kotel typu SAS BIO SPARK, 2 – teplotní čidlo s kapilárou, 3 – vypouštěcí nátrubek, 4 – kulový uzavírací 
ventil, 5 – zpětný ventil, 6 – síťkový filtr, 7 – reduktor tlaku, 8 – termostatický ventil (např. Regulus typ 
BVTS) zabezpečující před přehřátím, 9 – vypouštěcí ventil, 10 – otevřená expanzní nádoba, 11 – chladící/
přepadová nádrž (nádoba), 12 –rozdělovací ventil, 13 – oběhové čerpadlo instalace TUV, 14 – zásobník 
TUV, 15 – oběhové čerpadlo otevřeného systému, 16 – deskový výměník tepla, 17 – oběhové čerpadlo 
uzavřeného systému,ET– expanzní trubka,–BT bezpečnostní trubka,–OT odvzdušňovací trubka,PT– 
přepadová trubka,–ST signalizační trubka
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Obr. 11. Celkové schéma zapojení kotle typu SAS BIO SPARK do instalace CV a TUV Kotel 
v otevřeném systému spolupracuje s instalací pomocí deskového výměníku, proti přehřátí 
je zabezpečen termostatickým ventilem Regulus BVTS
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Obr. 12. Celkové schéma zapojení kotle typu SAS BIO SPARK do instalace CV a TUV Kotel 
v uzavřeném systému zabezpečený před přehřátím termostatickým ventilem SYR typ 5067

1 – kotel typu SAS BIO SPARK, 2 – bezpečnostní ventil, 3 – teplotní čidlo s kapilárou, 4 – 
kulový uzavírací ventil, 5 – síťkový filtr, 6 – tepelná ochrana proti přehřátí (např. SYR typu 5067),  
7 –rozdělovací ventil, 8 - oběhové čerpadlo instalace TUV, 9 - zpětný ventil, 10 - zásobník TUV, 11 - 
čtyřcestný ventil, 12 - oběhové čerpadlo instalace CV 13 – okruh instalace CV., 14 – membránová 
expanzní nádoba, 15 – vypouštěcí ventil, 16 – chladicí/přepadová nádrž (nádoba)
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TERMICKÉ ZABEZPEČENÍ 5067 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1 
 
 
 
 
 
 

neoznačené rozměry v mm 
Použití: 
Termické zabezpečení instalace 5067 slouží k zabezpečení kotlů na pevné palivo v topných instalacích vybavených termostatickými ventily v 
souladu s polskou normou PN-EN303-5. Zejména se doporučují u kotlů, které nejsou vybaveny chladícím výměníkem. Na obr. 1 jsou uvedeny 
principy montáže, v blízkosti kotle, zejména s ohledem na takové provedení a dimenzování trubek, aby nedocházelo k žádným ztrátám tlaku. 
Montáž a princip činnosti: Ventil tepelného zabezpečení 5067 se skládá z následujících částí: zpětný ventil (1), reduktor tlaku (2), teplotně 
řízený plnící ventil (3) a vypouštěcí ventil (4), čidlo teploty s kapilárou (5). 
Reduktor (2) je spojený s vodovodní sítí, výstup teplotně řízeného plnicího ventilu (3) je zapojen do vratného potrubí kotle. Napájecí trubka vstupu 
teplotně řízeného plnicího ventilu (4), jehož výstupní strana vede do odtoku. Čidlo teploty se montuje na nejteplejší místo, nejlépe v horní části 
kotle. Redukční ventil je trvale nastaven na 1,2 bar, proto pracovní tlak v topném zařízení musí být o 0,2 - 0,3 bar vyšší. Díky tomu se zamezí 
otevření bezpečnostního ventilu v instalaci. Doporučuje se použít bezpečnostní ventil s nastavením na tlak nejméně 2 bar. 
Při překročení nastavené teploty otevření okolo 90 °C se začíná otvírat plnící ventil (3). Pro udržení stabilního tlaku v topné instalaci se vypouštěcí 
ventil otvírá při teplotě 97 °C. Po otevření vypouštěcího ventilu vytéká z topné instalace horká voda, z napájecí trubky může přitékat studená voda 
a díky tomu se kotel ochlazuje. Při snížení teploty kotle na 94 °C se vypouštěcí ventil zavře. Díky teplotně řízenému plnícímu ventilu a čidlu teploty 
se obnoví správný tlak průtoku vody v topné instalaci. 
Jestliže teplota vody v kotli dosáhne 88 °C, zavírá se též plnící ventil. 

 
Provedení: 
Teplotní bezpečnostní zařízení je ovládáno dvěma nezávislými ventily: plnícím a vypouštěcím. Korpus zařízení je vylisovaný z mosazi. ostatní 
části, které jsou v kontaktu s vodou, jsou z nerezové oceli a z plastu odolného vůči vysoké teplotě. Všechny těsnící prvky jsou provedeny z 
elastického materiálu odolného  proti vysoké teplotě a zužití - elastomeru. Pružiny jsou vyrobeny z nerezové pružinové oceli. Čidlo a kapilární 
trubička jsou z mědi, navíc je objímka je poniklovaná. 
Otvírání ventilu řídí dvojité teplotní čidlo. Armatura se odvzdušňuje automaticky. Prvky ventilu, sedlo a těsnění, lze vymontovat a očistit beze 
změny nastavení teploty. Po dobu montáže tělesa ventilu je možné pro pohodlnou práci vymontovat kompaktní hlavici teplotního čidla. Kapilární 
trubička od čidla k prováděcímu prvku je chráněna speciální ohebnou kovovou hadicí. 

 
Pracovní tlak reduktoru tlaku: 1,2 bar (hodnota tlaku z výroby zablokována) 
Maximální vstupní tlak vody: 16 bar 
Minimální požadovaný vstupní tlak vody: 2,3 bar 
Teplota otevření: zavření: 

plnicí ventil 90 °C +0/-2 °C 88 °C +0/-2 °C 
vypouštěcí ventil 97 °C +0/-2 °C 94 °C +0/-2 °C 

Maximální teplota práce 135 °C 
Kapilára 1300 mm - standardní délka 
Hmotnost 1,5 kg 

HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY 
ul.Rzepakowa 5e, 31-989 Kraków, tel. 012/645-03-04, fax 012/645-03-33, e-mail: info@husty.pl www.syr.pl 
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práci je termostatický ventil zabezpečující proti přehřátí uzavřen a blokuje přítok 
studené vody z vodovodní sítě do topné instalace. Při přehřátí kotle (nad 95 °C 
v plášti) se  postupně otvírá ochranný termostatický ventil instalovaný na kotli, 
přitékající voda z vodovodní sítě ochlazuje kotel a, vytéká z instalace vypouštěcí 
částí ventilu SYR typ 5067 do chladící nádrže (poz. 16) a potom do kanalizace. 
Detailní provozní charakteristika je uvedena v přiloženém technickém listu ventilu 
SYR 5067 (viz technický list výrobce, str. 42).

Uvedená schémata zapojení kotle SAS do instalace CV a TUV uzavře-
ného systému jsou příkladem řešení. Vypracováním schématu instalace a 
výběrem technických parametrů je třeba pověřit projektanta s příslušnými 
oprávněními a instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba. 

7.6. PŘIPOJENÍ KOTLE K ELEKTRICKÉ INSTALACI

Kotelna musí být vybavena elektrickou instalací 230 V/50 Hz v souladu s po-
žadavky aktuálně platných předpisů země určení. Elektrická instalace musí být 
ukončena zásuvkou se zemnícím kontaktem. Zásuvka musí být umístěna v bez-
pečné vzdálenosti od zdrojů tepelné emise. Závadná instalace může způsobit 
poškození ovladače a být příčinou ohrožení pro uživatele kotelny. Není povoleno 
používat prodlužovací kabel. Doporučuje se zapojit topné zařízení do samostat-
ného elektrického okruhu, který má jistič v hlavním rozvaděči.

Je použita popisná identifikace vodičů a čidel, různé tvary a barva zástrček. 
Další štítek na kotli „kabely připojit v souladu s popisem“.

Ovladač kotle a zařízení s ním spolupracující pracují při 230 V, takže všechna 
připojení mohou provádět pouze osoby, které mají potřebnou kvalifikaci (opráv-
nění SEP - Stowaryszenie Elektryków Polskich do 1kV). Všechny práce musí být 
prováděny při vypnutém napájení a při dodržování všech příslušných bezpeč-
nostních opatření týkajících se údržby elektrických zařízení (ujistit se, že je zástr-
čka odpojená od sítě!). Pokus o samostatné provedení změn / oprav v ovládacím 
systému může způsobit úraz elektrickým proudem a ztrátu záruky. Kromě toho 
jsou elektrická zařízení označena piktogramy varujícími před nebezpečím.

Je třeba dbát na to, aby napájecí kabely zařízení pracujících pod napětím 
byly v bezpečné vzdálenosti od prvků kotle, které se během provozu zahří-
vají (sopouch, dvířka).

Pro případ výpadku proudu zajistit nouzové napájení topného systému (ovla-
dač, ventilátor, regulátor otáček podavače paliva, oběhová čerpadla, směšovací 
ventily s pohonem) pomocí přídavného zařízení: UPS se sinusovým výstupem 
nebo generátor.

POZOR!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PROUDEM!
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UPOZORNĚNÍ !
Před zahájením provozu musí zkušený pracovník provádějící instalaci vy-
školit uživatele v oblasti principu obsluhy a provozu kotle a celé topné 
instalace. Osobu obsluhující kotel je třeba seznámit se stavem nesprávné 
práce kotle a poučit ji o postupech v nebezpečných situacích. 

8.1. NAPLNĚNÍ VODOU

Před prvním uvedením kotle do provozu musí být proveden test vodotěsnosti 
celé topné instalace. Před zahájením zkoušky těsnosti se musí celá instalace řád-
ně vypláchnout vodou, aby se odstranily nečistoty, které by mohly narušit provoz 
kotle.

Voda určená k naplnění kotle a topné instalace musí být čistá, bez agresivních 
chemických sloučenin nebo oleje, a musí splňovat požadavky platných předpi-
sů (PN-C-04607:1993 Voda v topných instalacích - Požadavky a zkoušky kvality 
vody). 

Voda pro naplnění instalace musí splňovat následující požadavky:
• reakce pH: 8,0÷9,0 - v instalaci měděné a z materiálů ve směsi ocel/měď; 

8,0÷9,5 - v instalaci z oceli a litiny; 8,0÷8,5 - v instalaci s hliníkovými topný-
mi tělesy.

• obecná tvrdost vody ≤ 4,0 mval/l (11,2° dH/německé stupně/).
• obsah volného kyslíku ≤ 0,1 mg O2/l
Dočasná tvrdost vody je způsobená hydrogenuhličitany, které jsou termicky 

nestálé a při ohřívání se mění na ve vodě nerozpustné uhličitany a tvoří se kotelní 
kámen. Část kotelního kamene se usazuje na prvcích instalace a část na prvcích 
kotle, hlavně na výměníku. Kotelní kámen je velmi dobrou tepelnou izolací - sni-
žuje odběr tepla z  kotelní vody, což vede k přehřátí výměníku a v důsledku toho 
k jeho zničení. 

Naplnění kotle a celé instalace se provádí vypouštěcím nátrubkem kotle. Na-
plňování vodou je třeba provádět pomalu, aby se zajistilo odvzdušnění instalace. 
Důkazem celkového naplnění instalace je výtok vody z přepadové trubky (v pří-
padě otevřeného systému).

Při plnění systému CV vodou se doporučuje uvolnit šroubení v místě spojení 
kotle s instalací (na nátrubku horké vody). V okamžiku výtoku vody šroubení do-
táhnout.

Topná instalace s otevřeným systémem má bezprostřední kontakt s ovzdu-
ším, což má za následek její odpařování a nutnost pravidelného doplňování vody.

UPOZORNĚNÍ: Je nepřípustné a zakázané doplňovat vodu v případě po-
ruchy instalace - zjištění nedostatku vody a silně rozehřátého kotle, protože 
tak může dojit k poškození kotle nebo k jeho prasknutí.

Po zakončení topné sezóny se nesmí vypouštět voda z kotle a z instalace. 
Je-li to potřeba pro provádění opravy, po předchozím ochlazení se voda vypouští 

8.  POKYNY PRO OBSLUHU A PROVOZ
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vypouštěcím nátrubkem do výlevky nebo do kanalizační mřížky.

8.2. ROZTÁPĚNÍ A PRÁCE KOTLE

Rozpalování paliva v kotli vybaveného hořákem na pelety SAS MULTI FLAME 
může být zahájeno po  ověření, že topná instalace je naplněna vodou a že není 
zamrzlá. Je také třeba zkontrolovat, zda nedochází k úniku vody z kotle nebo ze 
šroubových spojení.

UPOZORNĚNÍ!
Rovněž je třeba dbát na vyhřátí komína před prvním zrozpálením.

 Účelem této činnosti je vytvořit příslušné podmínky pro správné spalování pa-
liva. Proto je třeba na topeništi s přívodem vzduchu (na ovladači je třeba v režimu 
ruční práce zapnout ventilátor přívodu vzduchu), zapálit malé množství drobně 
nasekaného dřeva, zmačkané kusy papíru.  Poté je nutné z topeniště s přívo-
dem vzduchu odsunout zbytky po spálení rozpalovacího paliva. Jakmile v komínu 
vznikne příslušný tah spalin, je komín vyhřátý a je možné zahájit řádný proces 
roztápění (v režimu automatické práce). Vyhřátí komínu a naplnění dopravních 
šneků palivem umožní správný a bezpečný proces roztápění.

UPOZORNĚNÍ: 
Porucha ventilátoru přiváděného vzduchu nebo neprůchodnost ventilačního 

kanálu může způsobit takové jevy jako kouření kotle, nemožnost dosáhnout vyšší 
teploty. 

Upozornění: Porucha ventilátoru přívodu vzduchu může vést k vytvoření 
velkého množství hořlavých plynů se silně výbušným charakterem (nebez-
pečí poškození komínu).

UPOZORNĚNÍ:
Jak zásobník paliva, tak transportní trubky paliva jsou z výroby dodány bez 

paliva. Z tohoto důvodu je pro správný průběh procesu roztápění nutné jejich na-
plnění. Je nutno do zásobníku nasypat palivo, dále v ručním režimu práce uvést 
do provozu podavač paliva,aby se palivem zcela naplnily transportní šneky. Kon-
trolu naplnění podavače je možné provést po sejmutí krytu topeniště (viz obr. 7, 
poz. 1). Palivo nasypané navíc je nutné z topeniště odstranit (např. do popelníku). 
Není dovoleno ponechat nadbytek paliva v topeništi, protože po zahájení procesu 
zapalování se automaticky do topeniště nasype počáteční roztápěcí dávka paliva. 
Upozornění: Nadměrné množství paliva ve fázi roztápění může vést k vytvoření 
velkého množství hořlavých plynů se silně výbušným charakterem (nebezpečí 
poškození komínu). Výše popsaná procedura je požadovaná jak v případě no-
vého kotle (první uvedení do provozu), tak při celkovém vyprázdnění zásobníku 
paliva. V průběhu normálního provozu kotle je třeba dbát na pravidelné doplňo-
vání zásobníku paliva.
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Vyhřátí komínu a naplnění dopravních šneků palivem umožní správný a 
bezpečný proces zapalování. Po splnění výše uvedených doporučení je tře-
ba uvést do provozu automatický proces roztápění - keramický zapalovač 
(viz  technicko-provozní dokumentace ovladače).

Osoba obsluhující kotel musí vědět, že některé povrchy kotle jsou horké 
a pokud se jich musí dotýkat, musí mít ochranné rukavice! Je třeba používat 
ochranné brýle (horké povrchy jsou označeny piktogramem).

Spaliny vycházející ze zaneseného komína jsou nebezpečné. Komín a 
sopouch je třeba udržovat v čistotě, musí se čistit v souladu s pokyny výrob-
ce. Spalinové kanály kotle musí být udržovány v čistotě.

Je třeba používat pouze doporučená paliva.

Před rozpálením kotle je třeba naplnit zásobník podavače paliva tak, aby bylo 
možné jeho víko zavřít. Při plnění zásobníku paliva je nutné kontrolovat, aby v na-
sypávaném palivu nebyly kameny, kovové prvky, atd., které by mohly zablokovat 
mechanizmus šnekového podavače.  Dále je třeba přepnout ovladač do REŽIMU 
RUČNÍ PRÁCE* po dobu, než dopravní šneky vyplní palivem trubky podavače. 
Potom je třeba na ovladači zapnout proces automatického zapalování (keramický 
zapalovač). V režimu automatické práce kotle je třeba na ovladači nastavit žáda-
nou hodnotu teploty (teplota vody v kotli), definovat dobu práce a stanovit interva-
ly mezi činností pohyblivých roštů (v závislosti na kvalitě spalovaných pelet). Tyto 
činnosti se musí provádět v souladu s postupy uvedenými v pokynech k obsluze 
ovladače (Konfigurace uživatelských parametrů). Množství vzduchu přiváděného 
ventilátorem musí být přizpůsobeno intenzitě spalování paliva na topeništi s pří-
vodem vzduchu. 

Při roztápění musí být kotel pod dohledem do doby, dokud napájecí voda 
nedosáhne teploty 45 °C. To je důležité, protože rozdílná kvalita paliva může způ-
sobit zhasnutí kotle.  Jestliže při roztápění v kotli oheň zhasne, je třeba očistit 
topeniště, provzdušnit kanály kotle a  zopakovat roztápění kotle. 

Po jednorázovém roztopení kotel pracuje v podstatě bez obsluhy a proces 
spalování probíhá nepřetržitě. Další obsluha kotle se omezuje pouze na doplňo-
vání zásobníku paliva a vyprazdňování popelníkové komory.

Kotelna s automatickým kotlem na pevné palivo vyžaduje  periodický do-

HORKÝ  
POVRCH
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* detaily v přiložených pokynech pro obsluhu ovladače

zor Během provozu kotle je nutné denně provádět údržbářské činnosti, aby 
se zabránilo vzniku havarijních stavů.

Při nakládání paliva do násypného koše je třeba dávat pozor, aby v palivu 
nebyly kameny, které by zablokovaly podavač!

Nastavení elektronického regulátoru je třeba vyregulovat podle aktuálních 
venkovních teplot a jakosti spalovaného paliva. Hodnoty nastavení je třeba zvolit 
(při kontrole stavu a obrazu ohně v topeništi).

V automatickém režimu práce měří teplotu vody v kotli elektronický regulátor 
a na základě naměřené hodnoty teploty příslušně řídí práci podavače paliva a 
ventilátoru přívodu vzduchu podle dříve provedeného nastavení optimálního pro 
daný typ paliva. V závislosti na povětrnostních podmínkách je však nutno změnit 
regulaci intenzity spalování a tepelného výkonu kotle nastavením teploty vody, 
která opouští kotel, podle měnících se podmínek (nebo je-li instalován třícestný 
nebo čtyřcestný ventil, tak potom změnou nastavení regulační klapky).

Současně ovladač řídí práci čerpadel CV, TUV, podlahového a oběhového 
čerpadla (je-li topná instalace těmito čerpadly vybavena).

Pravidelně – nejméně jednou denně – je třeba otevřít dvířka topeniště a zkon-
trolovat stav plamene ( obraz topeniště). Při zjištění případných odchylek je třeba 
vyregulovat práci kotle (viz kap.  11 „Stavy nesprávné práce kotle“) 

V instalaci CV se mění požadavek na množství tepla současně se změnou 
venkovních podmínek, tj. podle denní doby a změny venkovní teploty. Hodnota 
teploty vody vycházející z kotle je závislá také na tepelné charakteristice budovy, 
tj. na použitých stavebních a zejména izolačních materiálech.

Jestliže při roztápění v kotli oheň zhasne, je třeba očistit topeniště, provzduš-
nit kanály kotle a roztápění kotle zopakovat. Při roztápění může dojít k výskytu 
kouře v kotelně nebo k orosení (pocení) kotle. Po rozehřátí kotle a komínu by tyto 
nepříznivé jevy měly zmizet. K zastavení práce kotle může dojít v důsledku ne-
dostatku paliva v zásobníku paliva nebo v důsledku zablokování podavače kvůli 
přítomnosti nežádoucích tvrdých předmětů, kamenů, atd.

UPOZORNĚNÍ: Výrobcem deklarované parametry kotle (energeticko-e-
misní hodnoty atd.) se vztahují na palivo (příslušné kvality) spalované v au-
tomatickém topeništi.

8.3. ČIŠTĚNÍ KOTLE

Pro úspornou  spotřebu paliva a dosažení deklarovaného výkonu a tepelné 
účinnosti kotle je nutné udržovat spalovací komoru a konvekční kanály v čistotě.

Čištění konvekčních kanálů, ve kterých se usazuje popílek, je třeba provádět 
systematicky v intervalu 3÷7 dnů. K tomuto účelu slouží nářadí, které je součástí 
výbavy kotle. Konstrukční řešení výměníku, které je založené na horizontálním a 
vertikálním uspořádání kazet, má vliv na jednoduché a snadné čištění a umožňuje 
zapojit zařízení v malé kotelně. Po vyhasnutí a ochlazení kotle je třeba revizními 
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dvířky na přední stěně kotle vyčistit spalovací komoru a spalinové kanály. 
Konvekční kanály kotle se čistí revizními dvířky (dvířka popelníku, topeniště, 

čisticí dvířka) umístěnými na přední stěně kotle. Je třeba opatrně očistit keramické 
panely uvnitř komory. Tyto otvory je třeba po čištění těsně uzavřít. Kotel je vyba-
ven popelníkem umístěným ve spodní části zařízení, který musí být pravidelně 
vyprazdňován od zbytků procesu spalování (popel, prach, struska).

Po důkladném vyčištění kanálů je třeba vyčistit sopouch bočními čisticími 
otvory. Tyto otvory je třeba po čištění těsně uzavřít. Kotel je z výroby vybaven 
kompletem keramického těsnění (viz. revizní dvířka). Doporučuje se pravidelná 
kontrola stavu těsnění a jeho výměna, je-li zjištěno jeho opotřebení.  

V prostoru topeniště je třeba věnovat zvláštní pozornost pravidelnému 
čištění otvorů v desce automatického topeniště a na jeho bočních stěnách 
(viz obr. 7, poz. 11). Tyto činnosti je třeba provádět po vyhasnutí kotle, když je 
topeniště ochlazeno na teplotu umožňující bezpečné čištění zařízení. Přístup do 
topeniště je možný po sejmutí pláště (horní část) s použitím dostupného nářadí 
(např. pohrabáč) a pomocí montážního úchytu na plášti. Demontáž krytu je třeba 
provádět opatrně tak, aby se nepoškodila žáruvzdorná keramická tvarovka, která 
v něm je zamontovaná. Po demontáži krytu je třeba očistit též všechny plochy 
keramické tvarovky od zbytků spalování (popel, struska). Dále je třeba prová-
dět pravidelné čištění vzduchové komory pod topeništěm, ve které se hromadí 
popel padající z desky automatického topeniště. Toto čištění se provádí čisticím 
otvorem vzduchové komory, který je umístěn pod automatickým topeništěm. Po 
očištění topeniště je třeba uzavřít čisticí otvor vzduchové komory a namontovat 
plášť topeniště s keramickou tvarovkou (viz obr. 7).

Spalování paliva horší kvality může vést ke zvýšenému množství popelu. Me-
chanizmus čištění topeniště cyklicky přivádí do topeniště vzduch a spouští po-
hyblivé rošty. Spalování paliv horší jakosti může způsobit hromadění zbytků po 
spalování (popel) na desce pevné části topeniště. Tehdy je třeba odmontovat 
plášť topeniště a odsunout popel do zásuvky popelníku. Hromadění popela není 
závadou v činnosti hořáku, ale je to důsledek spalování paliva horší kvality. Řízení 
práce podavače paliva a ventilátoru přívodu vzduchu probíhá automaticky v zá-
vislosti na nároku na tepelný výkon. Frekvenci zapínání mechanizmu pohyblivých 
roštů je třeba nastavit podle kvality použitého paliva. 

Provádění jakýchkoliv činností spojených s revizí šnekového podavače je 
možné výhradně po odpojení kotle od elektrické instalace. Nedodržení výše uve-
dených pokynů týkajících se čištění kotle může způsobit nejen velké tepelné ztrá-
ty, ale může i ztížit oběh spalin v kotli, což v důsledku může vést ke kouření kotle.

Správná obsluha a systematická údržba prodlužují životnost kotle a s ním 
spojených zařízení

UPOZORNĚNÍ: Nejméně jednou za měsíc zkontrolovat nahromadění 
zbytkového prachu ve vzduchové komoře (viz obr. 7, poz. 14), případně ne-
chat vyhasnout kotel a vyčistit topeniště - peletový hořák.

V případě kotle vybaveného čidlem teploty spalin se doporučuje pravidel-
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ně čistit povrch čidla, aby správně odečítalo teplotu v komínu spalin a řídilo 
proces spalování.

Pro správný provoz kotle je také nutné pravidelné čištění komínu.

8.4. UKONČENÍ PRÁCE KOTLE

Po ukončení topné sezóny nebo v případě plánovaného odstavení kotle je 
třeba hořák vypnout zvolením režimu vyhasnutí na ovladači a dvířky topeniště 
odstranit zbytky po spalování do popelníku.

UPOZORNĚNÍ: Není dovoleno v prostoru kotelny hasit palivo vodou!

V případě nouzového odstavení kotle musí být hořící palivo odsunuto do ple-
chových kontejnerů a vyneseno mimo kotelnu nebo se musí hořící palivo v tope-
ništi zasypat pískem.

Po vyhasnutí a ochlazení kotle musí být z topeniště odstraněny všechny zbyt-
ky po spáleném palivu a musí se vyčistit celý kotel a provést jeho údržba. Je třeba 
provést údržbu (naolejování) vnitřních přepážek komory topeniště a pohyblivých 
prvků.

Po dobu přerušení práce kotle v topné sezóně se nesmí vypouštět voda z 
kotle a z instalace. Pokud je práce kotle přerušena, jednou týdně je třeba uvést 
do pohybu mechanizmus podavače, mechanizmus pohyblivých roštů, ventilátor 
přívodu vzduchu a oběhová čerpadla. Díky tomu se zabrání zablokování pohyb-
livých prvků.

Doporučuje se po tuto dobu ponechat dvířka otevřená (čisticí dvířka, dvířka 
topeniště, popelníková dvířka), aby nedošlo ke korozi z důvodu kondenzace vlh-
kosti na studených stěnách výměníku.

Pro zachování bezpečných podmínek obsluhy kotle je třeba dodržovat násle-
dující pravidla: 

• kotel mohou obsluhovat pouze dospělé osoby v souladu s pokyny uve-
denými v dokumentaci dodané se zařízením,

• veškerá zapojení elektrické instalace může provádět pouze kvalifikovaný 
elektrikář s příslušným oprávněním SEP (Stowaryszenie Elektryków Pol-
skich) do 1kV,

• není dovoleno v blízkosti kotle ponechávat děti bez dozoru a nedopustit, 
aby měly přístup k ovladači a k pohyblivým prvkům kotle.

• udržovat kotel a s ním související instalaci v náležitém technickém stavu a 
zejména zajistit, aby instalace CV byla těsná a zkontrolovat těsnost dvířek 
a čistících otvorů,

• udržovat v kotelně pořádek a neskladovat zde žádné předměty, které ne-
souvisejí s obsluhou kotle, a hořlavé látky,

• v zimním období nepřerušujte práci kotle, aby nedošlo k zamrznutí vody 

9. PODMÍNKY BEZPEČNÉHO PROVOZU
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v instalaci nebo jejích částech. Zamrznutí, zejména bezpečnostní trubky 
(přepadové) je velmi nebezpečné, protože může zničit kotel,

• je nepřípustné roztápět kotel s takovými hořlavými látkami, jako je ben-
zín, petrolej nebo rozpouštědlo, protože mohou způsobit výbuch nebo 
popálení uživatele,

• před každým rozpalováním nebo pravidelně během provozu zkontrolovat 
množství vody v topné instalaci a ujistit se, že ventily mezi kotlem a insta-
lací jsou v otevřené poloze. 

• při práci kotle teplota topné vody nesmí překročit 85 °C.
• Při poruše instalace - zjištění nedostatku vody v kotli nelze doplňovat 

vodu, když je kotel silně rozehřátý, mohlo by dojít k poruše kotle,
• všechny činnosti související s provozem kotle musí být prováděny opa-

trně, v ochranných rukavicích, všechny poruchy na kotli musí být ihned 
odstraněny.

UPOZORNĚNÍ: Kotel je třeba pravidelně čistit od sazí a dehtových lá-
tek - jakékoliv usazeniny na stěnách konvekčních kanálů 
narušují správný odběr tepla z výměníku - tím se snižuje 
účinnost zařízení a zvyšuje se spotřeba paliva.

Peletový hořák je navržen tak, aby nevyžadoval komplikovaný servis nebo 
nákladnou údržbu. Jeho správné fungování (ovlivňující účinnost a hospodárnost 
spalování kotle) však vyžaduje dodržování určitých pravidel při obsluze podavače 
a pravidelné provádění určitých činností.

1. Pravidelnou kontrolu topeniště v průběhu práce kotle je možné provádět 
pouze dvířky topeniště.  

2. Čas od času odstraňovat z topeniště strusku, pokud se ve větším množ-
ství v topeništi objeví (může bránit přívodu vzduchu).

3. Kontrolovat hladinu paliva v nádrži.
4. Palivo nasypávané do zásobníku musí být suché.
5. Kontrolovat, zda se v zásobníku paliva a krycí rouře podavače paliva ne-

nahromadil uhelný prach nebo jiné odpady a případně je odstranit.
6. Kontrolovat stav vzduchových trysek a zkontrolovat,zda jsou odvětrávací 

otvory průchodné.
7. Pravidelně čistit podavač od prachu, zbytků uhlí a popelu.
8. Pravidelně čistit kryt motoru suchým hadříkem.
9. K čištění se nesmí používat žádná rozpouštědla, protože by mohla po-

škodit těsnicí kroužky a těsnění.
10. Pokud je kotel a s ním podavač paliva odstaven, je nutné jednou za čtvrt 

roku uvést šnekový posun a ventilátor přívodu vzduchu do pohybu po 
dobu 15 minut - tím se zabrání zablokování pohyblivých částí.

11. Kontrolovat nahromadění prachu nebo jiných nečistot ve vzduchové ko-
moře - přistup ze strany popelníku, (viz obr. 7, poz. 14) 

12. Pravidelně kontrolovat stav šroubových spojů: zásobníku paliva s poda-
vačem paliva, podavače paliva s kotlem, uzavření bočního čisticího otvo-
ru sopouchu a v případě nutnosti vyregulovat uložení předních čisticích 
dvířek pomocí závěsů a regulačních šroubů.

10. OBSLUHA A ÚDRŽBA PODAVAČE, HOŘÁKU
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PROBLÉM PŘÍČINA/PŘÍZNAK ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ

Nízká 
tepelná 
účinnost 
zařízení

znečištění spalinových 
kanálů, 

vyčistit spalinové kanály čisticími 
dvířky

není přívod čerstvého 
vzduchu do kotelny

zkontrolovat stav přívodu vzduchu do 
kotelny, opravit průchodnost ventilace

spalování nevhodného 
paliva

používat palivo požadované jakosti (viz 
kap. 6 „Palivo”)

špatně zvolený výkon kotle 
pro vytápěnou plochu

nesprávně vyprojektovaná a 
provedená instalace CV

nesprávná práce                     
ovladače, ventilátoru nebo 
podavače

vyregulovat nastavení ovladače podle 
povětrnostních podmínek a typu paliva, 
zejména nastavit správný čas provozu 
podavače a přestávky v podávání pali-
va, jestliže ovladač nefunguje správ-
ně, podívat se do pokynů k obsluze 
ovladače

Kouření

nedostatečný tah 
komína

zkontrolovat průchodnost komínu a jeho 
parametry (viz tabulka shody výšky a 
průřezu komína 
vzhledem k výkonu kotle), zkontrolovat 
zda komín nekončí pod úrovní hřebenu 
střechy

znečištění spalinových kanálů, vyčistit kotel čisticími dvířky                      
nebo čisticími otvory 

zanesené otvory přivádějící 
vzduch do topeniště

očistit topeniště s přívodem vzduchu, 
zprůchodnit otvory pro přívod vzduchu

opotřebení těsnícího 
prostředku u čisticích dvířek 
a otvorů

vyměnit těsnící prostředky u čisticích 
dvířek a otvorů 
(jde o provozní materiál podléhající 
pravidelné výměně)

nesprávné připojení kotle 
 ke komínu

zkontrolovat důkladnost připojení 
kotle ke komínu

velmi nízký atmosférický tlak

nesprávná poloha 
škrtící klapky spalin                
vzhledem k stávajícímu                  
tahu komínu

vyregulovat polohu škrtící klapky 
v případě jejího přílišného                  
uzavření, které ztěžuje                     
odvod spalin do komína 

11 STAVY NESPRÁVNÉ PRÁCE KOTLE
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PROBLÉM PŘÍČINA/PŘÍZNAK ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ

Náhlý nárůst 
teploty 
a tlaku 
v kotli

zavření ventilů 
na instalaci

otevřít ventily

zamrznutí expanzní nádoby zateplit expanzní nádobu.

Unikání vody 
z kotle

tzv.„pocení, orosení“ kotle 
je přirozený jev, který je 
důsledkem různých teplot v 
kotli

při roztápění kotle a po každém jeho 
odstavení z provozu je třeba kotel 
„vyhřát“, tzn. rozehřát ho na teplotu 70 
°C a udržovat tuto teplotu 
na kotli po několik hodin

„Klepání, 
střílení“ 
v kotli

zavzdušněný systém CV  
včetně kotle v důsledku 
nesprávného naplnění 
instalace a kotle vodou

vyhřátí kotle tzn. udržování teploty 
nad 70 °C po delší dobu do okamžiku 
úplného odstranění vzduchových 
bublin z kotle

odvzdušnění instalace CV 
pomocí odvzdušňovacích otvorů  
na radiátorech

Ventilátor 
nepracuje 
správně, 
podavač 
nepracuje 
správně

 nestartuje, hučí, je problém 
se spuštěním, nenaběhne na 
správné otáčky

vyměnit kondenzátor ventilátoru (viz 
kryt ventilátoru), vyměnit kondenzátor 
podavače (viz kryt podavače)

Nepracuje 
mechanizmus 
pohyblivých 
roštů  

nestartuje, objeví se zpráva 
„chyba hallotronu“

vyčistit vzduchovou komoru hořáku, 
zkontrolovat nastavení čidla polohy 
roštů (hallotronu), vyměnit čidlo (viz 
peletový podavač) 
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12. ZABEZPEČENÍ

Pro maximální zajištění bezporuchové a bezpečné práce je ovladač kotle vy-
baven řadou zabezpečení. Použité programové vybavení řídí práci jednotek, pro-
vádí kontrolně-zabezpečující činnosti pro vyloučení nebezpečných stavů (např. 
ztráta napětí a jeho obnovení). V případě zjištění nesprávného stavu se zapne 
zvukový alarm a na displeji se objeví příslušná zpráva (viz pokyny k obsluze ovla-
dače). V etapě montáže přístrojového vybavení prochází každý kotel zkouškou 
správné činnosti systému řízení. Regulátor teploty, kabeláž a připojovací lišta na-
pájení jsou záměrně instalovány v krytu izolace, aby se zabránilo přístupu do 
míst, která představují riziko úrazu elektrickým proudem. K demontáži je třeba 
použít příslušné nářadí.

TEPLOTNÍ ALARM
Toto zabezpečení je aktivní pouze v režimu práce (je-li teplota kotle nižší než 

teplota zadaná). Jestliže teplota kotle v časovém úseku daném uživatelem ne-
stoupá, aktivuje se alarm, vypne se podavač paliva, přívod vzduchu a zapne se 
zvukový signál. Na displeji se objeví zpráva: „Teplota nestoupá". Po stisknutí 
generátoru impulsů se alarm vypne. Regulátor se vrací do posledního nastave-
ného režimu práce.

AUTOMATICKÁ KONTROLA ČIDLA
Při poškození teplotního čidla CV a TUV, šnekového podavače nebo zásob-

níku paliva se aktivuje zvukový alarm a na obrazovce se objeví zpráva o přísluš-
né závadě, např.: „Poškozené čidlo CV". Podavač paliva a ventilátor je vypnutý. 
Čerpadlo pracuje nezávisle na aktuální teplotě. Při poškození čidla CV nebo po-
davače paliva bude alarm aktivní do okamžiku výměny čidla za nové. Jestliže je 
poškozeno čidlo TUV, je třeba stisknout tlačítko generátoru impulzů, tím se vypne 
alarm a regulátor vrátí čerpadlo CV do režimu práce. Aby kotel mohl pracovat ve 
všech režimech, je třeba vyměnit čidlo TUV za nové.

TEPELNÉ ZABEZPEČENÍ
Ovladač má další programové (elektronické) teplotní zabezpečení proti ne-

bezpečnému nárůstu teploty. Po překročení teploty alarmu kotle (regulované v 
rozmezí 80÷85 °C) se odpojí ventilátor přívodu vzduchu a podavač paliva. Sou-
časně začínají pracovat aktivní čerpadla a rozvádějí teplo po instalaci Po pře-
kročení teploty alarmu kotle se zapne zvukový alarm a na obrazovce se objeví 
zpráva: „Příliš vysoká teplota“. Jakmile teplota klesne na bezpečnou hodnotu, 
po stisknutí tlačítka generátoru impulzů se alarm vypne a regulátor se vrátí k 
poslednímu nastavenému režimu práce.

TERMICKÉ ZABEZPEČENÍ
Ovladač kotle je vybaven bezpečnostním omezovačem teploty STB, který 
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Obr. 13 Umístění bezpečnostního omezovače teploty STB a teplotního čidla

chrání kotel před přehřátím (varem vody v instalaci) v případě poškození ovla-
dače. Bezpečnostní omezovač teploty představuje mechanický způsob ochrany 
pomocí čidla (u připojovací lišty napájení na horním krytu izolace), který pracuje 
na principu rozpojení kontaktů přívodu proudu do ventilátoru přívodu vzduchu a 
do podavače paliva v případě překročení hraniční teploty (regulované v rozmezí 
90÷100 °C). Opětovné automatické sepnutí kontaktů není možné ani po poklesu 
teploty. Zapojení musí provést uživatel tím, že po poklesu teploty čidlo resetuje 
(pomocí tlačítka).  

UPOZORNĚNÍ ! Pokus o zapnutí rozpojeného čidla na horkém kotli může 
bezpečnostní omezovač teploty STB poškodit. 

V případě poškození nebo přehřátí tohoto čidla bude ventilátor přívodu 
vzduchu a podavač vypnutý (nepracuje jak v ručním, tak v automatickém reži-

mu), a na ovladači se objeví zpráva „Příliš vysoká teplota”.
Pro výměnu teplotního čidla je třeba odmontovat ovladač. Dále odsunout 

izolaci z minerální vlny, teplotní čidlo je umístěno v měřicí jamce. Bezpečnostní 
omezovač teploty STB je namontován v horním krytu na připojovací liště napájení 
(viz obr. 13). 

bezpečnostní 
omezovač teploty STB

Čidlo teploty

bezpečnostní omezovač 
teploty STB
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ZABEZPEČENÍ ZÁSOBNÍKU PALIVA
Pro zajištění bezpečnosti práce kotle je hořák typu SAS MULTI FLAME vy-

baven několikastupňovým systémem ochrany. Mimo jiné je kotel zabezpečen 
proti zpětnému vyšlehnutí plamene do zásobníku paliva podavačem (mecha-
nismus dvou transportních šneků oddělených vypouštěcím kanálem, čidlo 
teploty paliva) a dále ochranou proti přehřátí - teplotní čidlo namontované na 
kotli. Transport paliva ze zásobníku paliva do spalovací komory probíhá tak, aby 
se zabránilo nebezpečí, že plamen vyšlehne zpět do zásobníku paliva jak během 
normálního provozu, při zastavení podavače, nebo v případě přerušení dodávky 
elektrické energie nebo poruchy napájení. Úkolem tohoto mechanizmu je zabrá-
nit nekontrolovanému vyšlehnutí plamene zpět do zásobníku paliva bez nutnosti 
použít vodní systém hašení požáru. Bezpečnou dopravu paliva zajišťuje umístění 
otvorů v trubkách dopravy paliva a rozestup mezi těmito trubkami. Pohyb šne-
kových podavačů zajišťují ozubená kola poháněná řetězem, rychlost pohybu je 
řízena regulátorem otáček podavače. Z bezpečnostních důvodů musí být víko 
uzavírající zásobník paliva při spalování biomasy v hořáku pevně uzavřeno. 

Ovladač má doplňkové zabezpečení před zpětným vyšlehnutím plamene do 
zásobníku paliva (násypného koše). Kotel je vybaven teplotním čidlem trubky 
podavače, které měří teplotu v blízkosti zásobníku paliva. V případě výraz-
ného zvýšení teploty (po překročení nastavené teploty) aktivuje interní program 
regulátoru automaticky procedury, které zabezpečují kotel před přehřátím nebo 
požárem uvnitř podavače paliva. Zapne se zvukový alarm a cyklicky se zapíná 
podavač paliva, takže se palivo přesune do spalovací komory a sníží se teplota 
prvků podavače. 

Z bezpečnostních důvodů je zásobník paliva oddělen od tělesa kotle - je pou-
žit přirozeně větraný prostor (oddělený plášť, tepelná izolace výměníku, keramic-
ký těsnící tmel a dodatečná izolace prvků podavače). Kotel je vybaven utěsněným 
zásobníkem paliva. Ve víku zásobníku je namontováno čidlo otevření víka (hallot-
ron), jeho činnost spočívá v přerušení práce podavače nebo ventilátoru přívodu 
vzduchu v okamžiku otevření víka. Na displeji ovladače se objeví zpráva: „Ote-
vřené víko” a zvukový alarm (upozornění a zvukový signál se objevuje cyklicky 
vždy na několik sekund). Po zavření víka zásobníku podavače paliva pokračuje 
přerušený režim práce. Uvnitř víka je pro uživatele informace o přítomnosti a čin-
nosti čidla otevření klapky.

POJISTKA
Pro zabezpečení sítě jsou v ovladači tavné trubičkové pojistky WT 6,3 A. 

UPOZORNĚNÍ: 
Nelze používat pojistku o vyšší hodnotě. Použití pojistky o vyšší hodnotě může 

způsobit poškození ovladače.

ZABEZPEČENÍ ŠNEKOVÉHO PODAVAČE A PŘEVODU
Motor podavače má ochranu proti přetížení ve formě tepelné pojistky, která při 

přehřátí automaticky podavač vypne.

BEZPEČNOSTNÍ VENTIL
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Kotel má z výroby zabudovaný pojistný ventil 2,5 bar, který zajišťuje dodateč-
nou ochranu před nárůstem tlaku v případě zamrznutí vody v částech instalace, 
zejména v expanzní nádobě. Povinností instalatéra je zapojit odvodňovací 
trubku od bezpečnostního ventilu do kanalizace nebo co možná nejníže u 
podlahy .

Dodatkově zamontovaný analogový teploměr pro kontrolní odečet teploty 
nebo pro případ poruchy systému ovladače. Topná instalace musí být vybavena 
kontrolně-měřícím zařízením pro odečet tlaku - manometrem.

VENTIL TEPELNÉ OCHRANY PŘED PŘEHŘÁTÍM 
(doplňující vybavení)
Standardně je ve výbavě kotle SAS BIO SPARK nátrubek pro montáž čidla 

teploty s kapilárou; termostatický ventil (volitelně), např. Regulus type BVTS, který 
představuje tepelnou ochranu kotle instalovanou prostřednictvím výměníku tepla 
v otevřeném systému s deskovým výměníkem, nebo pro kotel instalovaný v uza-
vřeném systému to je např. SYR typ 5067. Při přehřátí kotle (nad 95 °C v plášti) se 
otevře tepelný ochranný ventil instalovaný na kotli, přitékající voda z vodovodní 
sítě ochlazuje kotel a, vytéká z instalace do chladicí nádrže a potom do kanali-
zace. Detailní popis principu činnosti a zapojení ventilu je uveden v kap. 7.5.2 
Připojení kotle  k topné instalaci.

Pokud nebude namontován bezpečnostní termostatický ventil, je třeba nátru-
bek uzavřít zátkou.

13. PODMÍNKY DODÁVKY

Kotle dodávané do obchodu jsou ve smontovaném stavu s kompletem nářa-
dí pro obsluhu kotle a s technicko-provozní dokumentací (viz kap. 4 „Vybavení 
kotle“). 

Kotle montované ve výrobním závodě jsou na transportní paletě, zabezpeče-
né před vlivem atmosférických podmínek ochrannou folií. Jsou použity úchyty při-
způsobené k transportu kotle paletovým/vysokozdvižným vozíkem. Pro transport 
a montáž v kotelně je možné demontovat jednotlivé prvky kotle: systém podávání 
paliva, zásobník paliva, teplotní čidla. 

V případě nutnosti demontáže podavače paliva může jeho opětovnou montáž 
provést pouze kvalifikovaný instalatér! Nesprávné zapojení vodičů může způsobit 
poškození regulátoru.

UPOZORNĚNÍ: 
Kotle se musí přepravovat ve svislé poloze! Uchovávat v zastřešených a 

ventilovaných místnostech! Náklad zajistit proti poškození! V případě, kdy 
se kotel poškodí během transportu, nesmí se uvést do provozu a je třeba 
kontaktovat servis výrobce.
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14. LIKVIDACE KOTLE

Prvky použité při výrobě kotle jsou vyrobeny z materiálů, které mění své skupen-
ství a chemickou aktivitu pouze při teplotě mnohem vyšší než je teplota, které je mož-
né dosáhnout při normálním provozu kotle. Materiály používané k výrobě zařízení 
nevyzařují látky škodlivé pro životní prostředí ani v podmínkách, které překračují pod-
mínky běžného provozu kotle. 

Za účelem likvidace kotle je třeba použité zařízení předat speciální likvidační 
jednotce v souladu s platnými konkrétními předpisy země určení. Materiál pro za-
bezpečení kotle během přepravy: fólie, sáčky, plasty je třeba odvézt do příslušného 
sběrného místa. Kotel SAS BIO SPARK je vybaven elektronickými zařízeními, které 
jsou předmětem selektivnímu sběru odpadních elektrických a elektronických zaříze-
ní (značka přeškrtnutého odpadkového koše umístěná na typovém štítku). Ocelová 
konstrukce kotle patří do ocelového šrotu. Před likvidací je třeba odpojit ovladač, 
ventilátor, regulátor otáček podavače a napájecí kabely. Izolační materiály (např. mi-
nerální vlna, těsnící prostředky, tepelná izolace) je třeba odevzdat v příslušném sběr-
ném místě. Sběrná místa těchto odpadů musí být stanovena příslušným městským 
nebo obecním úřadem. 
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15. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Výrobce uděluje kupujícímu záruku na kotel SAS BIO SPARK  na principech a 
podmínkách uvedených v této záruce. Potvrzeno razítkem závodu.

2. výrobce zaručuje správnou činnost kotle, jestliže bude nainstalovaný a provozo-
vaný v souladu se všemi podmínkami a doporučeními uvedenými v technicko-
-provozní dokumentaci.

3. Zároveň se záručními podmínkami je kupujícímu předána technicko-provozní do-
kumentace, ve které jsou uvedeny zásady správného provozu kotle. Je nutné se 
seznámit s technicko-provozní dokumentací.

4. Termín udělení záruky je ode dne vydání předmětu smlouvy kupujícímu (toto da-
tum je zapsané v záručním listu, potvrzené dokladem o zakoupení koupi) a činí:

a. 5 let na správnou funkci kotle
b. 2 roky na tepelnou izolací čisticích dvířek/topeniště.
c.  2 roky na správnou funkci hořáku
d. 2 roky na elektronické jednotky a jednotky automatiky montované v kotlech a 

vyráběné jinými výrobci.
• Ovladač
• Ventilátor přívodu vzduchu
• Modul řízení práce hořáku.
• Bezpečnostní ventil
• Regulátor otáček podavače
• Motor pohonu pohyblivých roštů
• Automatický systém podávání paliva a jeho části
• Analogový teploměr

e.  12 měsíců na elektrické topné těleso (zapalovač paliva)
f.  2 roky na zásobník paliva (týká se kotle provozovaného v souladu s technicko-

-provozní dokumentací s podmínkou zajištění správné ventilace kotelny a obsahu 
vlhkosti paliva pod maximální hodnotou (viz kap. 6)

5. Záruka se nevztahuje na spotřební prvky podléhající opotřebení:
• šrouby, matice, rukojeti
• Těsnění (těsnící prvky), gumová těsnění ve víku zásobníku paliva
• Kondenzátor (viz ventilátor přívodu vzduchu, regulátor otáček podavače 

paliva)
• Keramické panely

6. Oprava kotle nebo změny v jeho konstrukci, izolaci provedené majitelem kotle po 
jeho zakoupení nebo jinými osobami v záruční lhůtě znamená ztrátu záruky.

7. Veškerá poškození vzniklá v důsledku nesprávné obsluhy, nesprávného sklado-
vání, špatnou údržbou v rozporu s doporučeními technicko-provozní dokumen-
tace, nebo z jiných příčin ne z viny výrobce znamenají ztrátu záruky.

8. Je nutné používat pouze originální náhradní díly nabízené společností ZMK SAS 
Spółka z o.o. Pokud jsou použity nevhodné náhradní díly, není výrobce zodpo-
vědný za nesprávnou funkci kotle SAS BIO SPARK.

9.  Těsnící šňůra, která je v čisticích dvířkách topeniště, není předmětem záruky. Jde 
o provozní materiál podléhající pravidelné výměně.

10.  V době trvání záruky výrobce zaručuje bezplatné provedení opravy předmětu 
smlouvy v termínu 14 dnů od data nahlášení závady.

11.  Nahlášení se žádostí o odstranění závady v rámci záruční opravy by mělo být 
provedeno okamžitě po zjištění závady.
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12.  Nahlášení reklamace je nutno zaslat na adresu výrobce. 
13.  Jestliže uživatel dvakrát neumožní provedení záruční opravy přes ochotu garanta 

k jejímu provedení, považuje se to za fakt, že uživatel odstoupil od nároku uvede-
ného v reklamačním protokolu.

14.  Výměna kotle je přípustná, jestliže garant potvrdí, že oprava kotle není možná. 
Garant může odmítnout provedení opravy, jestliže není zajištěn montážní přístup 
ke kotli.

15.  V případě bezdůvodně vyžádané návštěvy servisu klient kryje náklady příjezdu a 
práce servisního pracovníka. Proto dříve, než zavoláte servis, seznamte se pro-
sím s kap. „Stavy nesprávné práce kotle“. Vždy jsme na telefonu k dispozici ra-
dou a pomocí.

16.  Správně vyplněný záruční list s podpisem a razítkem prodejce a s uvedeným da-
tem prodeje je jediným podkladem pro provedené bezplatné opravy. Vyžaduje se 
uchovávat technicko-provozní dokumentaci a záruční list po celou dobu provozu 
kotle.

17. Při změně vlastníka kotle musí být novému majiteli současně s kotlem předána 
také tato technicko provozní dokumentace a záruční list.

18.  Záležitosti, které nejsou regulovány výše uvedenými podmínkami, se řídí předpi-
sy občanského zákoníku.

19. V reklamačním formuláři je třeba uvést:
• údaje z typového štítku: typ. velikost (jmenovitý tepelný výkon), sériové číslo 

/ rok výroby kotle
• datum a místo nákupu
• model ovladače/podavače paliva/ventilátoru (viz technicko-provozní doku-

mentace jednotek namontovaných v zařízení)
• popis poškození kotle
• přesná adresa a telefon majitele kotle

20.  Výše uvedené záruční podmínky platí na území Polska. Za hranicemi přebírá zá-
vazky ručitele distributor dané země.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce má právo zavést jakékoliv  konstrukční změny kotle 
jako součást technologického pokroku a modernizace výrobku. Tyto změny ne-
musí být v současné technicko-provozní dokumentaci viditelné, základní funkce 
produktu popsané v tomto dokumentu zůstávají zachovány. 

Všechny připomínky a dotazy týkající se provozu kotlů SAS prosím zasílejte 
na následující adresu:

ZMK SAS Spółka z o.o.
Owczary, ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko-Zdrój

tel. 41 378 46 19, fax 41 370 83 10, e-mail:biuro@sas.busko.pl

servis: tel. 41 378 15 00, 41 378 50 80, serwis@sas.busko.pl
technická pomoc s kotlem SAS: tel. 505 950 252

                     ovladače TECH: tel. 33 875 19 20

Technicko- provozní dokumentaci kotlů SAS a komponentů v nich instalo-
vaných, regulátory i veškeré potřebné informace a nové produkty naleznete na 
našich webových stránkách  
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www.sas.busko.pl

UPOZORNĚNÍ !!!
Informace obsažené v pokynech k obsluze a rovněž konstrukční řešení

použitá v kotlích SAS BIO SPARK jsou majetkem  
společnosti ZMK SAS Spółka z o.o.

Jakékoliv rozmnožování, kopírování a publikování
je bez písemného souhlasu ZMK SAS Spółka z o.o. zakázáno.

Technicko-provozní dokumentace v platné verzi z 28. 05. 2018
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SERVISNÍ OPRAVY 
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POZNÁMKY
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ZÁRUČNÍ LIST

V souladu s uvedenými podmínkami se uděluje záruka na dobu
60 měsíců na nízkoteplotní topný kotel typu SAS BIO SPARK 

provozovaný v souladu s technicko-provozní dokumentací

Č. kotle

Tepelný výkon

Výhřevná plocha

Rok výroby:

-

-

-

-

podpis a razítko výrobce podpis a razítko prodejce

datum prodeje
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MODERNÍ A EKOLOGICKÉ

NÁSYPOVÉ KOTLE PÍSTOVÝ PODAVAČ

HOŘÁK PRO 
SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLE CV

RETORTA
HOŘÁK PELETOVÝ


