Návod na obsluhu

Turbomat TM 300 - 500

Preklad z nemeckého originálu návodu na obsluhu pre prevádzkovateľa!
Prečítajte si a dodržiavajte pokyny a bezpečnostné upozornenia!
Právo na technické zmeny, tlačové chyby a chyby v sadzbe je vyhradené!
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Všeobecne

1 Všeobecne
Tešíme sa, že ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok z produkcie firmy Froling. Výrobok
bol vyrobený v súlade s najnovším stavom techniky a zodpovedá súčasným platným
normám a skúšobným smerniciam.
Prečítajte si a dodržiavajte dodanú dokumentáciu a udržiavajte ju neustále v
bezprostrednej blízkosti zariadenia tak, aby bola dostupná. Dodržiavanie požiadaviek
a bezpečnostných upozornení znázornených v tejto dokumentácii predstavuje
podstatný prínos k bezpečnému, odborne správnemu, ekologickému a hospodárnemu
prevádzkovaniu zariadenia a sústavy.
V dôsledku stáleho vývoja našich výrobkov sa môžu obrázky a obsahy nepatrne
odlišovať. Ak by ste zistili prítomnosť chyby, prosím informujte nás prostredníctvom emailu na adresu: doku@froeling.com.
Právo na technické zmeny je vyhradené!

Podmienky ručenia a ustanovenia záruky
Zásadne platia naše predajné a dodacie podmienky, ktoré boli poskytnuté zákazníkovi
a vzaté na vedomie uzatvorením zmluvy.
Okrem toho si môžete podmienky záruky zistiť z priloženého záručného sprievodného
listu.

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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Všeobecne
Prehľad výrobku

1.1 Prehľad výrobku

1

Kotol na štiepku – Froling Turbomat

2

Rozvodná skriňa s integrovanou reguláciou

3

Hlavný vypínač: zapnutie a vypnutie napájania celého zariadenia

4

Ovládací panel regulácie SPS 4000

5

Dvierka spaľovacieho priestoru

6

Dvierka ohniska

7

Zásobník na popol z ohniska

8

Zásobníky na popol pre výmenník tepla (2 ks)

9

Bezpečnostný obmedzovač teploty

10

Pripojenie spiatočky kotla

11

Pripojenie výstupu (toku smerom dopredu) z kotla

12

Izolačné kryty výmenníka tepla
Pod tým: Systém na optimalizáciu stupňa účinnosti (WOS) s turbulátormi

6

13

Servomotor chladenia plášťa

14

Servomotor I pre terciárny vzduch
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Prehľad výrobku

15

Ventilátor recirkulácie spalín (AGR)

16

Ventilátor pre sací ťah

17

Kanál recirkulácie spalín (AGR)

18

Pohon automatického čistenia výmenníka tepla

19

Servomotor pre sekundárny vzduch

20

Servomotor pre sekundárny vzduch recirkulácie spalín (AGR)

21

Servomotor pre primárny vzduch recirkulácie spalín (AGR)

22

Zariadenie na ochranu pred spätným horením (vyobrazenie: klapka proti spätnému
horeniu; doplnok: turniketový dávkovač)

23

Kanál prikladača

24

Servomotor pre primárny vzduch

25

Automatické zapaľovanie

26

Pohon odstraňovania popola z ohniska
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8

Všeobecne
Prehľad výrobku

27

Servomotor II pre terciárny vzduch

28

Ventilátor pre spaľovací vzduch
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2 Bezpečnosť
2.1 Stupne nebezpečenstva na výstražných upozorneniach
V tejto dokumentácii sa používajú výstražné upozornenia s nasledujúcimi stupňami
nebezpečenstva, na upozornenie na bezprostredné nebezpečenstvo, riziká a dôležité
bezpečnostné predpisy:

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečná situácia je bezprostredná a vedie, ak nebudú dodržané opatrenia, k
závažným poraneniam až po usmrtenie. Bezpodmienečne dodržiavajte opatrenie!

VAROVANIE
Nebezpečná situácia môže nastať a vedie, ak nebudú dodržané opatrenia, k
závažným poraneniam až po usmrtenie. Pracujte mimoriadne opatrne.

POZOR
Nebezpečná situácia môže nastať a vedie, ak nebudú dodržané opatrenia, k
ľahkým alebo nepatrným poraneniam alebo vecným škodám.

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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Bezpečnosť
Použité piktogramy

2.2 Použité piktogramy
V dokumentácii a/alebo na kotli sú používané nasledujúce príkazové, zákazové a
výstražné značky.
Podľa smernice o strojoch signalizujú znaky umiestnené priamo na mieste
nebezpečenstva pri kotli bezprostredne hroziace nebezpečenstvo alebo postupy
vzťahujúce sa na bezpečnosť. Tieto nálepky sa nesmú odstraňovať alebo prekrývať.

10

Dodržiavajte návod na obsluhu

Noste bezpečnostnú obuv

Noste ochranné rukavice

Noste ochranu sluchu

Dvere udržiavajte zatvorené

Vypnite hlavný vypínač

Prístup nepovolaných osôb je
zakázaný

Vstup na plochu je zakázaný

Výstraha pred horúcim povrchom

Výstraha pred nebezpečným
elektrickým napätím

Výstraha pred nebezpečnou
alebo dráždivou látkou

Výstraha pred automatickým
spustením kotla

Výstraha pred poraneniami rúk

Výstraha pred poranením prstov
alebo ruky, automatický ventilátor

Výstraha pred rezným poranením

Výstraha pred poranením prstov
alebo ruky, automatická
závitovka
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2.3 Všeobecné bezpečnostné upozornenia
NEBEZPEČENSTVO
Pri neodbornej obsluhe:

Chybná obsluha zariadenia môže viesť k najzávažnejším poraneniam a vecným
škodám!
Pre obsluhu zariadenia platí:
❒ Dodržiavajte pokyny a rešpektujte upozornenia uvedené v návodoch
❒ Dodržiavajte jednotlivé činnosti spojené s prevádzkou, údržbou a čistením,
ako aj odstraňovaním porúch, uvedené v jednotlivých pokynoch
❒ Práce mimo tohto rámca nechajte vykonať autorizovanými kúrenármi alebo
zákazníckym servisom firmy Froling

VAROVANIE
Vonkajšie vplyvy:

Negatívne vonkajšie vplyvy, ako napríklad nedostatočný spaľovací vzduch alebo
palivo nezodpovedajúce norme môžu viesť k závažnému narušeniu procesu
spaľovania (napríklad spontánnemu zapáleniu plynov z karbonizácie/vzplanutiu) a
ďalším dôsledkom môžu byť tie najzávažnejšie nehody či úrazy!
Pri prevádzke kotla treba rešpektovať:
❒ Je potrebné dodržať údaje a upozornenia v návodoch, týkajúce sa realizácie
a minimálnych hodnôt, ako aj normy a smernice pre komponenty vykurovania

VAROVANIE
V dôsledku chybnej sústavy pre spaliny môže dôjsť k najzávažnejším poraneniam
a vecným škodám!

Ovplyvnenia sústavy pre spaliny, ako je napríklad zlý stav vyčistenia rúry pre
spaliny alebo nedostatočný ťah komína môžu viesť k závažnému narušeniu
spaľovania (napríklad spontánnemu zapáleniu plynov z karbonizácie/vzplanutiu)!
Preto platí toto:
❒ Optimálnu prevádzku kotla zaručuje len bezchybne fungujúca sústava pre
spaliny!

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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Bezpečnosť
Používanie v súlade s určením

2.4 Používanie v súlade s určením
Froling Turbomat TM je určený výlučne na ohrev vykurovacej vody. Smú sa používať
iba také palivá, ktoré sú definované v odseku „Prípustné palivá“.
⇨ Pozrite si časť "Prípustné palivá" [strana 12]
Zariadenie sa smie používať len v technicky bezchybnom stave, ako aj v súlade s
určením, uvedomelo z hľadiska bezpečnosti a rizík! Intervaly inšpekcie a čistenia
uvedené v návode na obsluhu je potrebné dodržiavať. Poruchy, ktoré môžu ovplyvniť
bezpečnosť, nechajte okamžite odstrániť!
Za iné alebo mimo tohto rámca vychádzajúce používanie a následné škody výrobca/
dodávateľ neručí.
Je potrebné používať buď originálne náhradné diely alebo uvedené odlišné náhradné
diely, ktoré sú autorizované výrobcom. Ak budú na výrobku vykonané zmeny alebo
modifikácie akéhokoľvek druhu, ktoré sa odlišujú od daných vlastností podľa výrobcu,
zaniká zhoda CE pre výrobok. V takomto prípade sa musí prevádzkovateľ zariadenia
postarať o nové posúdenie rizík výrobku a na vlastnú zodpovednosť vytvoriť
vyhlásenie o zhode podľa základných smerníc pre výrobok a musí umiestniť aj nové
označenie CE. Táto osoba tým preberá všetky práva a povinnosti výrobcu.

2.4.1 Prípustné palivá
Drevoštiepka
Kritérium
Obsah vody

Veľkosť

ÖNORM M 7133

EN ISO 17225

Opis podľa ÖNORM
M 7133

W20

M20

sušené vzduchom

W30

M30

skladovateľné

W35

-

obmedzene
skladovateľné

W40 1)

M40

W50 1)

-

G30

P16S

Jemná štiepka

G50

P31S

Stredná štiepka

G100

P45S

Hrubá štiepka 2)

vlhká drevoštiepka
drevoštiepka ihneď po
ťažbe

1. Prevádzka s čiastočným zaťažením je možná len v obmedzenej miere
2. Len pri hydraulickom podávaní

UPOZORNENIE! Pri palivách s obsahom vody > W35 nie je pri prevádzke s
čiastočným zaťažením prípustný pokles výkonu pod 65 % menovitého tepelného
výkonu!

Upozornenie ohľadom
normy

EÚ:

palivo podľa EN ISO 17225 – časť 4: drevoštiepka triedy A1 / P16S-P45S

Nemecko
dodatočne:

palivová trieda 4 (§ 3 1. Spolkového nariadenia o ochrane pred imisiami v
platnom znení)

Drevené pelety
Drevené pelety z prírodného dreva s priemerom 6 mm
12
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Upozornenie ohľadom
normy

EÚ:

palivo podľa EN ISO 17225 – časť 2: drevené pelety triedy A1 / D06

a/alebo:

certifikačný program ENplus alebo DINplus

Vo všeobecnosti platí:
Skladovací priestor pred novým napĺňaním prekontrolujte na výskyt prachu z peliet a v
prípade potreby ho vyčistite!

Drevené triesky/stružliny
Drevené triesky/stružliny sa vo všeobecnosti považujú za problematické pri spaľovaní.
Preto je použitie tohto paliva povolené len po schválení firmou Froling. Okrem toho
platia dodatočné upozornenia:
▪ Piliny a stolárske odpady sa smú používať iba pri zariadeniach s turniketovým
dávkovačom!
▪ Skladovací priestor je potrebné vybaviť podľa regionálnych predpisov zariadením
na odbúranie tlaku!
▪ Pre prípustný obsah vody v pilinách platia tie isté hraničné hodnoty ako pri
štiepke!

UPOZORNENIE
Pri palivách s obsahom vody < W30 je zaručený menovitý tepelný výkon kotla len
v spojení s recirkuláciou spalín (AGR)!

Miscanthus
Pri ozdobnici čínskej alebo ozdobnici obrovskej (latinsky Miscanthus) ide o tzv. rastliny
kategórie C4. Normy a nariadenia pre spaľovanie takýchto rastlín nie sú zjednotené,
preto platí:
UPOZORNENIE! Pri spaľovaní paliva Miscanthus je potrebné dodržiavať regionálne
ustanovenia. Prípadne je prevádzka možná len prostredníctvom jednotlivého
schválenia!

Zmena paliva

POZOR
Pri nesprávne nastavených parametroch paliva:

Chybné nastavenia parametrov vedú k veľmi veľkým vplyvom na funkcie kotla a
ďalším dôsledkom je strata záruky!
Preto platí toto:
❒ Ak sa mení palivo (napríklad štiepka na pelety), musí byť zariadenie nanovo
nastavené zákazníckym servisom firmy Froling!
Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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2.4.2 Neprípustné palivá
Použitie palív, ktoré nie sú definované v odseku „Prípustné palivá“, najmä spaľovanie
odpadu, je neprípustné

POZOR
Pri použití neprípustných palív:

Spaľovanie neprípustných a neschválených palív vedie k zvýšenej náročnosti
čistenia a kvôli tvorbe agresívnych usadenín a skondenzovanej vody k
poškodeniu kotla. Ďalším následkom je strata záruky! Okrem toho môže
používanie palív, ktoré nie sú v súlade s normou, viesť k závažným narušeniam
procesu spaľovania!
Pri prevádzkovaní kotla preto platí:
❒ Používajte len prípustné palivá

2.4.3 Kvalifikácia obslužného personálu

POZOR
Pri prístupe k Kotolni nepovolanými osobami:

Sú možné vecné škody a poranenia!
❒ Prevádzkovateľ je povinný udržiavať nepovolané osoby, najmä deti, mimo
dosahu zariadenia.

Len vyškolenému prevádzkovateľovi je povolené obsluhovať toto zariadenie! Okrem
toho si musí obsluhujúca osoba prečítať pokyny v dokumentácii a rozumieť im.

2.4.4 Ochranná výbava obsluhujúceho personálu
Zabezpečte osobnú ochrannú výbavu podľa predpisov na zabránenie vzniku nehôd!
▪ Pri inšpekcii a čistení:
– vhodný pracovný odev
– ochranné rukavice
– pevnú obuv
▪ Pri obsluhe dodatočne:
– prostriedky na ochranu sluchu (úroveň zvuku > 70
dB)
– ochranné okuliare
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2.5 Upozornenia týkajúce sa realizácie
Všeobecne je zakázané vykonávať na zariadení prestavbové práce a meniť
bezpečnostno-technickú výbavu alebo ju deaktivovať či znižovať jej pôsobenie.
Okrem návodu na obsluhu a záväzných predpisov platných v krajine používateľa
ohľadom inštalácie a prevádzky zariadenia, je potrebné dodržiavať aj požiarne, úradné
stavebné a elektrotechnické podklady!

2.5.1 Inštalácia a schválenie vykurovacej sústavy
Kotol je potrebné prevádzkovať v uzatvorenej vykurovacej sústave. Pre inštaláciu sú
základom nasledujúce normy:

Upozornenie ohľadom
normy

ÖNORM / DIN EN 12828 – Vykurovacie zariadenia/sústavy v budovách

UPOZORNENIE! Každé vykurovacie zariadenie či sústava musí mať schválenie!
Zriadenie alebo prestavba vykurovacej sústavy sa musí ohlasovať dozorujúcim
úradom (monitorovaciemu stredisku) a musí byť schválená stavebnými úradmi:
Rakúsko: ohláste u stavebného úradu danej oblasti/magistrátu
Nemecko: ohláste kominárovi/stavebnému úradu

2.5.2 Upozornenia týkajúce sa priestoru inštalácie (kotolne)
Stav a charakter kotolne
▪ V kotolni nesmie byť žiadna výbušná atmosféra, pretože kotol nie je vhodný na
použitie v prostredí s možnosťou výbuchu!
▪ Kotolňa musí byť zabezpečená proti mrazu!
▪ Kotol nemá žiadne osvetlenie, preto je potrebné zabezpečiť dostatočné osvetlenie
v kotolni zo strany stavby, podľa národných predpisov o úprave pracoviska!
▪ Pri používaní kotla vo výške viac ako 2 000 metrov nad morom je potrebné
vykonať konzultáciu s výrobcom
▪ Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu zápalných materiálov!
V blízkosti kotla sa nesmú skladovať žiadne zápalné materiály. Na kotli sa nesmú
odkladať žiadne horľavé predmety s cieľom sušenia (napríklad odev,…).
▪ Škody spôsobené znečisteným spaľovacím vzduchom!
V priestore nainštalovania kotla sa nesmú používať žiadne čistiace prostriedky s
obsahom chlóru a halogénovodíkové látky.
▪ Otvor na nasávanie vzduchu do kotla udržiavajte zbavený napadaného prachu.

Vetranie kotolne
Kotolňu je potrebné vetrať a odvetrávať priamo zvonku, pričom treba otvory a vedenia
vzduchu usporiadať tak, aby nemohli poveternostné vplyvy (lístie, záveje snehu,…)
zapríčiniť žiadne ovplyvnenie objemového prietoku vzduchu.
Pokiaľ nie je v príslušných predpisoch o stavebnom vybavení kotolne predpísané
niečo iné, platia pritom nasledujúce normy na vytvorenie, usporiadanie a
dimenzovanie vedenia vzduchu:
Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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Upozornenie ohľadom
normy

ÖNORM H 5170 – Stavebné a protipožiarne technické požiadavky
TRVB H118 – Technická smernica o preventívnej ochrane pred požiarom

2.5.3 Požiadavky na vykurovaciu vodu
Platia nasledujúce normy a smernice:

Upozornenie ohľadom
normy

Rakúsko:

ÖNORM H 5195-1

Nemecko:

VDI 2035

Švajčiarsko:

SWKI 97-1

Taliansko:

D.R.P n° 412

UPOZORNENIE! Upozornenie pre dodatočné dávkovanie doplnkovej vody: Napĺňaciu
hadicu pred pripojením odvzdušnite, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchu do systému!
Dodržiavajte normy a doplnkovo prihliadnite na nasledujúce odporúčania:
❒ Max. celková hodnota pre alkalickú zeminu: 1,0 mmol/L alebo 100 mg/L
(zodpovedá 5,6 °dH)
❒ Ako vodu na napĺňanie použite zmäkčenú vodu
❒ Zabráňte únikom a používajte uzatvorený vykurovací systém, aby bola zaručená
kvalita vody počas prevádzky

2.5.4 Navýšenie v spiatočke
Pokiaľ je spätný tok vykurovacej vody pod minimálnou teplotou pre spiatočku,
primiešava sa časť vykurovacej vody výstupu (toku smerom dopredu)

POZOR
Pri prevádzke bez navýšenia v spiatočke hrozí nedodržanie rosného bodu/tvorba
skondenzovanej vody!

Skondenzovaná voda vytvára v spojení so zvyškami po spaľovaní agresívny
kondenzát a vedie k poškodzovaniu kotla!
Preto platí toto:
❒ Použitie navýšenia v spiatočke je predpísané!
➥ Minimálna teplota spiatočky je na úrovni 65 °C. Odporúča sa
namontovanie prostriedkov pre možnosť kontroly (napríklad teplomera)!
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2.5.5 Kombinovanie s vyrovnávacím zásobníkom

UPOZORNENIE
Použitie vyrovnávacieho zásobníka v zásade nie je pre bezchybné fungovanie
zariadenia alebo sústavy nevyhnutné. Skombinovanie s vyrovnávacím
zásobníkom sa však odporúča, pretože sa tak dá dosiahnuť kontinuálny odber v
ideálnom výkonovom rozsahu kotla!

Na správne dimenzovanie vyrovnávacieho zásobníka a izolácie vedenia (podľa normy
ÖNORM M 7510 alebo smernice UZ37) sa obráťte na svojho inštalatéra alebo na
firmu Froling, prosím.
⇨ Pozrite si časť "Adresy" [strana 66]

2.5.6 Pripojenie komína/komínový systém
Podľa normy EN 303-5 je potrebné vyhotoviť celú sústavu pre spaliny tak, aby sa
predišlo možným nasiaknutiam dechtom, nedostatočnému dopravnému tlaku a
kondenzovaniu. V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že v prípustnom prevádzkovom
rozsahu kotla sa môžu vyskytnúť také teploty spalín, ktoré sú nižšie ako 160 K nad
priestorovou teplotou.
UPOZORNENIE! Ďalšie upozornenia týkajúce sa noriem a predpisov, ako aj teplôt
spalín vo vyčistenom stave a o ďalších hodnotách pre spaliny si musíte zistiť z
technických údajov v návode na montáž!

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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2.6 Bezpečnostné zariadenia

TA

1

KOTOL VYP. (vypnutie kotla pri prehriatí)
❒ Dotknite sa voľby „Kotol vyp.“
➥ Automatický režim prevádzky sa vypne
➥ Regulácia odstaví kotol kontrolovaným spôsobom
➥ Čerpadlá budú fungovať naďalej
UPOZORNENIE! Nikdy nepoužívajte hlavný vypínač!

2

HLAVNÝ VYPÍNAČ (vypnutie napájania)
Pred prácou na/pri kotli:
❒ Dotknite sa voľby „Kotol vyp.“
➥ Automatický režim prevádzky sa vypne
➥ Regulácia odstaví kotol kontrolovaným spôsobom
❒ Vypnite hlavný vypínač a nechajte kotol vychladnúť

3

POISTKOVÉ AUTOMATY, OCHRANNÉ SPÍNAČE MOTOROV, PRÚDOVÉ
CHRÁNIČE (FI)
V prípade chybného elektrického prúdu alebo preťaženia vypnú príslušný komponent.

4

BEZPEČNOSTNÝ OBMEDZOVAČ TEPLOTY (ochrana pri prehriatí)
Bezpečnostný obmedzovač teploty vypne spaľovanie pri teplote kotla v rozmedzí 95 –
100 °C. Čerpadlá budú fungovať naďalej. Hneď po poklese teploty pod hodnotu cca
85 °C je možné bezpečnostný obmedzovač teploty mechanicky odistiť.

5

DVEROVÝ KONTAKTNÝ SPÍNAČ
Pri otvorení dvierok počas prevádzky prepne ventilátor pre sací ťah na maximálne
otáčky a súčasne odstaví ventilátor pre spaľovací vzduch a funkciu AGR.
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TA

TEPELNÁ ODTOKOVÁ POISTKA (ochrana pri prehriatí)
Tepelná odtoková poistka otvorí pri teplote cca 100 °C ventil a privedie do
bezpečnostného výmenníka tepla studenú vodu, aby klesla teplota kotla
BEZPEČNOSTNÝ VENTIL (bez vyobrazenia, zo strany stavby)
Pri dosiahnutí tlaku kotla na úrovni max. 6 barov sa otvorí bezpečnostný ventil a
vypustí vykurovaciu vodu vo forme pary.

2.6.1 Externé bezpečnostné zariadenia
Bezpečnostný vypínač pre priestor hydrauliky posuvného dna
Pred opravárenskými prácami v priestore hydrauliky posuvného dna:
❒ Otočte bezpečnostný vypínač na pozíciu „0“
➥ Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví a vynášanie sa deaktivuje
❒ Vytočením prepínača na voľbu cez pozíciu „0“ môže byť stlačená zaisťovacia
páčka
➥ Spínač sa dá prostredníctvom visacieho zámku zaistiť proti opätovnému
zapnutiu!
Po prácach spojených s opravami:
❒ Odstráňte zámok
❒ Vytočením prepínača na voľbu cez pozíciu „0“ sa automaticky uvoľní zaisťovací
spínač a prepínač na voľbu sa dá opäť otočiť na pozíciu „1“.
❒ Potvrďte vzniknutú poruchu a aktivujte kotol tlačidlom Štart

2.7 Zvyškové riziká
VAROVANIE
Pri dotknutí sa horúcich povrchov:

Sú možné závažné popáleniny na horúcich povrchoch a na rúre pre spaliny!
Pri prácach na kotli platí:
❒ Odstavte kotol kontrolovaným spôsobom (prevádzkový stav „Vypnuté vyp.“) a
nechajte vychladnúť
❒ Pri prácach na kotli vo všeobecnosti noste ochranné rukavice a obsluhujte ho
len s použitím určených rukovätí a držadiel
❒ Zaizolujte rúry pre spaliny a počas prevádzky sa ich nedotýkajte

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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VAROVANIE
Pri otvorení dvierok spaľovacieho priestoru alebo ohniska, ako aj čistiacich
dvierok a krytov počas prevádzky:

môže dôjsť k vzniku poranení, vecných škôd a tvorbe dymu!
Preto platí toto:
❒ Otváranie všetkých dvierok a krytov je počas prevádzky zakázané!

VAROVANIE
Pri použití neprípustného paliva:

Palivá, ktoré nie sú v súlade s normou môžu viesť s závažnému narušeniu
spaľovania (napríklad spontánnemu zapáleniu plynov z karbonizácie/vzplanutiu) a
ďalším následkom môžu byť tie najťažšie nehody či úrazy!
Preto platí toto:
❒ Používajte iba palivá, ktoré sú uvedené v odseku „Prípustné palivá“, v tomto
návode na obsluhu.

VAROVANIE
Inšpekčné a čistiace práce na zapnutom zariadení:

Môže vzniknúť závažné poranenie z dôvodu automatického spustenia zariadenia,
ako aj závažné popáleniny na horúcich častiach a na rúre pre spaliny!
Pri prácach na zariadení platí:
❒ Noste ochranné rukavice
❒ Kotol obsluhujte len s použitím určených rukovätí a držadiel
❒ Vypnite kotol tým, že sa dotknete voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim
prevádzky
➥ Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví a prepne sa do prevádzkového
stavu „Vypnuté vyp.“
❒ Vypnite hlavný vypínač a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu
❒ Kotol nechajte minimálne 1 hodinu vychladnúť
❒ Keď sú všetky práce dokončené, zapnite hlavný vypínač a následne zapnite
kotol v želanom režime prevádzky
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2.8 Postup v prípade núdze
2.8.1 Prehriatie zariadenia/sústavy
Ak by aj napriek zabezpečovacím zariadeniam došlo k prehriatiu zariadenia alebo
sústavy:
UPOZORNENIE! V žiadnom prípade nevypínajte hlavný vypínač a ani neprerušujte
napájanie napätím!
❒ Všetky dvere na kotli udržiavajte uzatvorené
❒ Otvorte všetky zmiešavače, zapnite všetky čerpadlá
➥ V automatickom režime preberie túto funkciu regulovanie vykurovacieho
okruhu Froling
❒ Pri použití regulátora tretej strany podniknite zodpovedajúce opatrenia na
manuálne aktivovanie zmiešavača a čerpadiel!
❒ Opustite kotolňu a zatvorte dvere
❒ Postarajte sa o odber tepla -> aktivujte všetky spotrebiče
❒ Otvorte prípadne dostupné termostatické ventily vykurovacích telies
Ak teplota neklesne:
❒ Informujte inštalatéra alebo zákaznícky servis firmy Froling
⇨ Pozrite si časť "Adresy" [strana 66]

2.8.2 Zápach splodín

NEBEZPEČENSTVO
Pri zápachu splodín v kotolni:

Môže dôjsť k život ohrozujúcim otravám splodinami!
Ak je v priestore inštalácie možné cítiť zápach splodín:
❒ Všetky dvere na kotli udržiavajte uzatvorené
❒ Odstavte kotol kontrolovaným spôsobom
❒ Vyvetrajte priestor inštalácie
❒ Zatvorte dvere na ochranu pred požiarom a dvere k obytným miestnostiam

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk

21

2

Bezpečnosť
Postup v prípade núdze

2.8.3 Požiar zariadenia/sústavy

NEBEZPEČENSTVO
Pri požiari zariadenia/sústavy:

Riziko ohrozenia života ohňom a jedovatými plynmi
Postup v prípade požiaru:
❒ Opustite kotolňu
❒ Zatvorte dvere
❒ Informujte hasičov
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3 Prevádzkovanie zariadenia
3.1 Montáž a prvotné uvedenie do prevádzky
Montáž, inštaláciu a prvotné uvedenie kotla do prevádzky smie vykonávať iba
kvalifikovaný personál a opisuje sa v priloženom návode na montáž.
UPOZORNENIE! Pozrite si návod na montáž Turbomat TM

UPOZORNENIE
Len nastavenie zariadenia a sústavy odborným personálom a dodržanie
štandardných nastavení z výrobného závodu dokáže zaručiť optimálny stupeň
účinnosti zariadenia a teda aj efektívnu prevádzku s malým množstvom emisií!
Preto platí toto:
❒ Prvotné uvádzanie do prevádzky vykonávajte s autorizovaným inštalatérom
alebo so zákazníckym servisom firmy Froling

Jednotlivé kroky pre prvotné uvedenie do prevádzky sú vysvetlené v návode na
obsluhu regulácie
UPOZORNENIE! Pozrite si návod na obsluhu SPS 4000
Pred uvedením do prevádzky zo strany zákazníckeho servisu firmy Froling musia byť
dokončené zo strany stavby nasledujúce predbežné práce:
▪ Elektrická inštalácia
▪ Inštalácia vody
▪ Pripojenie spalín vrátane všetkých izolačných prác
▪ Práce kvôli dodržaniu lokálnych nariadení na ochranu pred požiarom
▪ Zo strany prevádzkovateľa musí byť zaručené, že k času uvedenia do prevádzky
bude môcť byť do siete odoberaných minimálne 50 % menovitého tepelného
výkonu kotla.
▪ Kvôli nevyhnutnému „chodu zariadenia nasucho“ musí byť vynášací systém na
začiatku uvádzania do prevádzky prázdny. Palivový materiál by však mal byť
dostupný, pretože po povolení sa vynášací systém bude napĺňať.
▪ Pre prvý proces nahriatia kvôli vysušeniu šamotového betónu je zo strany stavby
potrebné dať k dispozícii cca 1 m³ suchého polenového dreva.
▪ Vykonávajúci odborník na elektrické zariadenia by mal byť dostupný v termíne
uvádzania do prevádzky, kvôli prípadným zmenám kabeláže.
▪ V priebehu uvádzania do prevádzky sa vykonáva jednorazové zaškolenie
prevádzkovateľa/obsluhujúceho personálu. Prítomnosť dotyčnej osoby alebo osôb
je vyžadovaná kvôli riadnemu odovzdaniu výrobku!

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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UPOZORNENIE
Únik skondenzovanej vody počas fázy prvého nahrievania nepredstavuje poruchu
fungovania.
❒ Tip: Prípadné handry položte včas!

3.2 Naplnenie skladovacieho priestoru palivom
Pre nakladanie palivového materiálu zásadne platí:
❒ Používajte len prípustné palivá!
⇨ Pozrite si časť "Prípustné palivá" [strana 12]
❒ Odstráňte cudzie telesá v skladovacom priestore skôr než ho budete napĺňať
UPOZORNENIE! Zariadenia, pri ktorých sa palivový materiál dodáva prostredníctvom
cisternových vozidiel a do skladovacieho priestoru sa nafukuje prúdom vzduchu,
musia byť vybavené turniketovým dávkovačom.

POZOR
Vstup do skladovacieho priestoru pri zapnutom zariadení

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku automatického spustenia zariadenia,
najmä vynášacieho systému!
Pred vstupom do skladovacieho priestoru paliva platí:
❒ Vypnite kotol tým, že sa dotknete voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim
prevádzky
➥ Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví a prepne sa do prevádzkového
stavu „Vypnuté vyp.“
❒ Vypnite hlavný vypínač na kotli
❒ Vypnite hlavný vypínač na rozširovacej rozvodnej skrini (ak je dostupný)

Pre nafukovanie palivového materiálu prúdom vzduchu dodatočne platí:

POZOR
Nafukovanie palivového materiálu pri zapnutom kotli:

Podtlak vytváraný pri nafukovaní palivového materiálu môže pri zapnutom kotli
viesť k spätnému dymeniu. Prípadný vznikajúci pretlak môže viesť k úniku dymu v
priestore inštalácie. Môžu vzniknúť poranenia a vecné škody!
Preto pred nafukovaním paliva platí:
❒ Vypnite kotol tým, že sa dotknete voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim
prevádzky
➥ Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví a prepne sa do prevádzkového
stavu „Vypnuté vyp.“
❒ Nechajte kotol v stave „Vypnuté – vyp.“ minimálne dve hodiny vychladať
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3

3.2.1 Nakladanie paliva pri čiastočnom vyprázdnení skladovacieho priestoru s
miešacím mechanizmom

Ak je v skladovacom priestore ešte dostatok paliva (hlava miešacieho zariadenia je
úplne pokrytá palivom a ramená miešacieho mechanizmu nie sú roztiahnuté), môže
sa skladovací priestor naplniť:
❒ Palivo nakladajte pri otvore na napĺňanie

3.2.2 Nakladanie paliva pri prázdnom skladovacom priestore s miešacím
mechanizmom

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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UPOZORNENIE
Napĺňanie prázdneho skladovacieho priestoru s miešacím mechanizmom:

Keď je skladovací priestor prázdny alebo takmer prázdny, sú ramená miešacieho
mechanizmu/pružné listy úplne roztiahnuté. Ak budú ramená miešacieho
mechanizmu/pružné listy v tejto pozícii pokryté veľkým množstvom paliva,
poškodí sa pohon miešacieho mechanizmu v dôsledku veľkej hmotnosti paliva.
Preto pri napĺňaní prázdneho skladovacieho priestoru, alebo vtedy keď sú
ramená miešacieho mechanizmu roztiahnuté, platí:
❒ Najskôr nahromaďte malé množstvo paliva (cca 2 – 3 m³) na hlave
miešacieho mechanizmu a v oblasti okolo hlavy miešacieho mechanizmu
❒ Zvyšné palivo nakladajte až vtedy, keď sa ramená miešacieho mechanizmu
založia na hlavu miešacieho mechanizmu
❒ Bezpodmienečne dodržte postup uvedený v ďalšom texte!

❒ Dotknutím sa voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim prevádzky vypnite kotol a
minimálne dve hodiny ho nechajte vychladať
❒ Vypnite hlavný vypínač na kotli
❒ Vypnite hlavný vypínač na rozširovacej rozvodnej skrini (ak je dostupný)
❒ Palivo, ktoré zostalo v priestore na skladovanie paliva (v rohoch, na stenách)
ručne nahromaďte na hlave miešacieho mechanizmu a v oblasti okolo hlavy
miešacieho mechanizmu, a rozdeľte ho aj na vynášacej závitovke
➥ Hlava miešacieho mechanizmu má byť úplne pokrytá
❒ Rešpektujte upozornenia ohľadom prác v priestore na skladovanie paliva!
UPOZORNENIE! Pozrite si štítok s upozornením (rozsah dodávky) v oblasti prístupu
do skladovacieho priestoru
Ak nebola hlava miešacieho mechanizmu dostatočne pokrytá rozdelením
zostávajúceho paliva:
❒ Naložte malé množstvo paliva (cca 2 – 3 m³)
➥ Nahromaďte palivo na hlave miešacieho mechanizmu a v oblasti okolo hlavy
miešacieho mechanizmu
➥ Hlava miešacieho mechanizmu má byť úplne pokrytá

Miešací mechanizmus s kombinovaným pohonom
Po prácach v skladovacom priestore:
❒ Zapnite hlavný vypínač na kotli
❒ Zapnite hlavný vypínač na rozširovacej rozvodnej skrini (ak je dostupný)
❒ Zapnite kotol tým, že sa dotknete voľby „Kotol zap.“ na symbole pre režim
prevádzky
❒ Zabezpečte podľa možnosti veľký odber tepla
➥ napríklad musí byť zásobník schopný akumulovať dostatok tepla
❒ Počkajte, kým sa založia ramená miešacieho mechanizmu/pružné listy na hlavu
miešacieho mechanizmu (cca 2 otáčky)
26
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❒ Naložte zvyšné palivo

Miešací mechanizmus s oddeleným pohonom (voliteľne)
Pri miešacích mechanizmoch s oddeleným pohonom môže byť hlava miešacieho
mechanizmu poháňaná oddelene od vynášacej závitovky.
Po prácach v skladovacom priestore:
❒ Zapnite hlavný vypínač na kotli
❒ Zapnite hlavný vypínač na rozširovacej rozvodnej skrini (ak je dostupný)
❒ V manuálnom režime sa dotknite voľby „Napĺňanie zásobníka – miešací
mechanizmus“ a možnosti „Manuálne“
➥ Hlava miešacieho mechanizmu sa zapne na cca 3 minúty
❒ Počkajte, kým sa založia ramená miešacieho mechanizmu/pružné listy na hlavu
miešacieho mechanizmu (cca 2 otáčky)
❒ Naložte zvyšné palivo

3.2.3 Nafukovanie paliva pri čiastočnom vyprázdnení skladovacieho priestoru s
miešacím mechanizmom

Ak je v skladovacom priestore ešte dostatok paliva (hlava miešacieho mechanizmu je
úplne pokrytá palivom a ramená miešacieho mechanizmu nie sú roztiahnuté), dá sa
skladovací priestor napĺňať takto:
❒ Dotknutím sa voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim prevádzky vypnite kotol a
minimálne dve hodiny ho nechajte vychladať
❒ Uzatvorte všetky otvory skladovacieho priestoru prachotesným spôsobom
❒ Nafukujte palivo do skladovacieho priestoru
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3.2.4 Nafukovanie paliva pri prázdnom skladovacom priestore s miešacím
mechanizmom

UPOZORNENIE
Napĺňanie prázdneho skladovacieho priestoru s miešacím mechanizmom:

Keď je skladovací priestor prázdny alebo takmer prázdny, sú ramená miešacieho
mechanizmu/pružné listy úplne roztiahnuté. Ak budú ramená miešacieho
mechanizmu/pružné listy v tejto pozícii pokryté veľkým množstvom paliva,
poškodí sa pohon miešacieho mechanizmu v dôsledku veľkej hmotnosti paliva.
Preto pri napĺňaní prázdneho skladovacieho priestoru, alebo vtedy keď sú
ramená miešacieho mechanizmu roztiahnuté, platí:
❒ Najskôr nahromaďte malé množstvo paliva (cca 2 – 3 m³) na hlave
miešacieho mechanizmu a v oblasti okolo hlavy miešacieho mechanizmu
❒ Zvyšné palivo nakladajte až vtedy, keď sa ramená miešacieho mechanizmu
založia na hlavu miešacieho mechanizmu
❒ Bezpodmienečne dodržte postup uvedený v ďalšom texte!

❒ Dotknutím sa voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim prevádzky vypnite kotol a
minimálne dve hodiny ho nechajte vychladať
❒ Vypnite hlavný vypínač na kotli
❒ Vypnite hlavný vypínač na rozširovacej rozvodnej skrini (ak je dostupný)
❒ Palivo, ktoré zostalo v priestore na skladovanie paliva (v rohoch, na stenách)
ručne nahromaďte na hlave miešacieho mechanizmu a v oblasti okolo hlavy
miešacieho mechanizmu, a rozdeľte ho aj na vynášacej závitovke
➥ Hlava miešacieho mechanizmu má byť úplne pokrytá
❒ Rešpektujte upozornenia ohľadom prác v priestore na skladovanie paliva!
UPOZORNENIE! Pozrite si štítok s upozornením (rozsah dodávky) v oblasti prístupu
do skladovacieho priestoru
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Ak nebola hlava miešacieho mechanizmu dostatočne prekrytá rozdelením zvyšného
paliva:
❒ Uzatvorte všetky otvory skladovacieho priestoru prachotesným spôsobom
❒ Naložte malé množstvo paliva (cca 2 – 3 m³)
➥ Nahromaďte palivo na hlave miešacieho mechanizmu a v oblasti okolo hlavy
miešacieho mechanizmu
➥ Hlava miešacieho mechanizmu má byť úplne pokrytá

Miešací mechanizmus s kombinovaným pohonom
Po prácach v skladovacom priestore:
❒ Zapnite hlavný vypínač na kotli
❒ Zapnite hlavný vypínač na rozširovacej rozvodnej skrini (ak je dostupný)
❒ Zapnite kotol tým, že sa dotknete voľby „Kotol zap.“ na symbole pre režim
prevádzky
❒ Zabezpečte podľa možnosti veľký odber tepla
➥ napríklad musí byť zásobník schopný akumulovať dostatok tepla
❒ Počkajte, kým sa založia ramená miešacieho mechanizmu/pružné listy na hlavu
miešacieho mechanizmu (cca 2 otáčky)
❒ Dotknutím sa voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim prevádzky vypnite kotol a
minimálne dve hodiny ho nechajte vychladať
❒ Uzatvorte všetky otvory skladovacieho priestoru prachotesným spôsobom
❒ Naložte zvyšné palivo

Miešací mechanizmus s oddeleným pohonom (voliteľne)
Pri miešacích mechanizmoch s oddeleným pohonom môže byť hlava miešacieho
mechanizmu poháňaná oddelene od vynášacej závitovky.
Po prácach v skladovacom priestore:
❒ Zapnite hlavný vypínač na kotli
❒ Zapnite hlavný vypínač na rozširovacej rozvodnej skrini (ak je dostupný)
❒ V manuálnom režime sa dotknite voľby „Napĺňanie zásobníka – miešací
mechanizmus“ a možnosti „Manuálne“
➥ Hlava miešacieho mechanizmu sa zapne na cca 3 minúty
❒ Počkajte, kým sa založia ramená miešacieho mechanizmu/pružné listy na hlavu
miešacieho mechanizmu (cca 2 otáčky)
❒ Uzatvorte všetky otvory skladovacieho priestoru prachotesným spôsobom
❒ Naložte zvyšné palivo

3.2.5 Nafukovanie peliet pri skladovacom priestore so závitovkou na pelety
❒ Dotknutím sa voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim prevádzky vypnite kotol a
minimálne dve hodiny ho nechajte vychladať
❒ Uzatvorte všetky otvory skladovacieho priestoru prachotesným spôsobom
❒ Nafukujte palivo do skladovacieho priestoru
Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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3.2.6 Nakladanie paliva pri skladovacom priestore s vynášaním pomocou
posuvného dna
❒ Nesmie byť prekročená maximálna násypná výška v závislosti od hustoty paliva,
podľa návodu na obsluhu posuvného dna!
❒ Pri prechádzaní cez palivový materiál v skladovacom priestore môže dôjsť k
nahusteniu materiálu
➥ To môže mať za následok ťažký chod posúvacích tyčí!

Napĺňanie skladovacieho priestoru s prechádzaním cez posúvacie tyče
Cez posúvacie tyče sa smie prechádzať, pokiaľ sú splnené nasledujúce body:
❒ Na posúvacích tyčiach musí ležať zvyškové množstvo cca 30 cm palivového
materiálu tak, aby nákladný automobil neprešiel priamo na kliny posuvného dna.
❒ Cez pozdĺžny nosník posúvacej tyče sa v žiadnom prípade nesmie prechádzať!
(Umiestnite vodiace zariadenia pre zájdenie nákladného automobilu do
skladovacieho priestoru alebo zodpovedajúcim spôsobom umiestnite brány)
❒ Keď stojí nákladný automobil na posuvnom dne, musí byť hydraulický agregát
vypnutý!
❒ Nákladný automobil stojaci na posuvnom dne by mal vykonávať podľa možnosti
čo najmenej pohybov spojených s riadením!

Napĺňanie skladovacieho priestoru vyklopením smerom nahor nad alebo vedľa
posúvacích tyčí
❒ Ak sa počas procesu vyklápania nevykonáva prechod cez posúvacie tyče, je
možné vykonávať napĺňanie skladovacieho priestoru počas prevádzky.

3.2.7 Nakladanie paliva pri skladovacom priestore s vynášaním pomocou
vodorovnej závitovky
❒ Ak je kotlové zariadenie (sústava) v prevádzke, môže sa palivový materiál
vyklápať do skladovacieho priestoru kedykoľvek.
➥ POZOR: Palivový materiál sa smie nafukovať iba vtedy, keď sú vhodné tlakové
pomery v skladovacom priestore a ak palivový materiál nemá väčší obsah vody
ako max. W30.

3.2.8 Nakladanie paliva pri skladovacom priestore s vynášaním pomocou šikmej
závitovky
Na účely napĺňania skladovacieho priestoru sa musí šikmá závitovka vždy vzpriamiť,
aby pri prevádzke stála kolmo.
To je možné dosiahnuť nasledujúcim spôsobom:
❒ Ak sa skladovací priestor napĺňa počas prevádzky zariadenia, závitovka sa
vzpriami samočinne.
➥ Ak je skladovací priestor prázdny, musí sa závitovka vzpriamiť ručne a
zafixovať materiálom.
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❒ Ak nie je počas procesu napĺňania aktívne vynášanie, je možné ju upnúť v kolmej
pozícii pomocou povrazov.
➥ TIP: Povrazy by mali byť dimenzované tak, aby sa počas procesu napĺňania
roztrhli.

3.3 Nahriatie kotla
UPOZORNENIE
Nemeňte nastavenia z výrobného závodu!

Zmeny na nastaveniach zariadenia vo výrobnom závode môžu ovplyvniť tak
efektivitu, ako aj emisie zariadenia!

3.3.1 Zapnutie napájania napätím
❒ Zapnite hlavný vypínač
➥ Pri všetkých komponentoch kotla je prítomné napätie
➥ Po spustení systému regulácie je kotol pripravený na prevádzku

3.3.2 Zapnutie kotla
❒ Zapnite kotol dotknutím sa voľby „Kotol zap.“
➥ Je aktívny automatický režim prevádzky
➥ Vykurovacie zariadenie je prostredníctvom regulácie ovládané podľa
nastaveného režimu v automatickej prevádzke
❒ Pre iné režimy prevádzky stlačte príslušné funkčné tlačidlo
➥ Informácie o funkčných tlačidlách nájdete v príslušnom návode na obsluhu
ovládania kotla „SPS 4000“

3.3.3 Ovládanie kotla
Potrebné úkony spojené s ovládaním, ako aj zobrazenie a zmenu parametrov nájdete
v príslušnom návode na obsluhu ovládania kotla „SPS 4000“

3.3.4 Vypnutie kotla
❒ Vypnite kotol dotknutím sa voľby „Kotol vyp.“
➥ Kotol prejde podľa programu pre odstavenie do prevádzkového stavu „Vypnuté
vyp.“
➥ Spaľovacia jednotka sa vypne, vynášanie z priestoru a celá hydraulická
sústava zostane aktívna

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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3.3.5 Vypnutie napájania napätím

VAROVANIE
Pri vypnutí hlavného vypínača v automatickom režime prevádzky:

Môže dôjsť k závažnému narušeniu spaľovania a ďalším dôsledkom môžu byť
najzávažnejšie nehody či úrazy!
Pred vypnutím hlavného vypínača:
❒ Vypnite kotol dotknutím sa voľby „Kotol vyp.“
➥ Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví a po cykle očistenia sa prepne
do prevádzkového stavu „Vypnuté vyp.“

❒ Vypnite hlavný vypínač
➥ Regulácia kotla je vypnutá
➥ Komponenty napájané cez rozvodnú skriňu sú bez napájania napätím
➥ POZOR: Na rozširovacej rozvodnej skrini s vlastným napájacím vedením je aj
naďalej prítomné napätie!
UPOZORNENIE! Funkcia na ochranu proti mrazu už nie je aktívna!
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4 Oprava a udržiavanie v dobrom stave
4.1 Všeobecné upozornenia týkajúce sa opráv alebo udržiavania v dobrom
stave
NEBEZPEČENSTVO
Pri prácach na elektrických komponentoch:

Riziko ohrozenia života zásahom elektrického prúdu!
Pri prácach na elektrických komponentoch platí:
❒ Práce nechajte vykonávať iba odborníkom na elektrické zariadenia
❒ Dodržiavajte platné normy a predpisy
➥ Práce na elektrických komponentoch vykonávané nepovolanými osobami
sú zakázané

VAROVANIE
Inšpekčné a čistiace práce na zapnutom zariadení:

Môže vzniknúť závažné poranenie z dôvodu automatického spustenia zariadenia,
ako aj závažné popáleniny na horúcich častiach a na rúre pre spaliny!
Pri prácach na zariadení platí:
❒ Noste ochranné rukavice
❒ Kotol obsluhujte len s použitím určených rukovätí a držadiel
❒ Vypnite kotol tým, že sa dotknete voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim
prevádzky
➥ Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví a prepne sa do prevádzkového
stavu „Vypnuté vyp.“
❒ Vypnite hlavný vypínač a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu
❒ Kotol nechajte minimálne 1 hodinu vychladnúť
❒ Keď sú všetky práce dokončené, zapnite hlavný vypínač a následne zapnite
kotol v želanom režime prevádzky

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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VAROVANIE
Pri neodbornej inšpekcii a čistení:

Nesprávna alebo chýbajúca inšpekcia a čistenie kotla môže viesť k závažnému
narušeniu spaľovania (napríklad spontánnemu zapáleniu plynov z karbonizácie/
vzplanutiu) a ďalším následkom sú najzávažnejšie nehody či úrazy a vecné
škody!
Preto platí toto:
❒ Kotol čistite podľa upozornení. Dodržiavajte pritom pokyny uvedené v návode
na obsluhu kotla!

UPOZORNENIE
Odporúčame vám viesť si knihu údržby, podľa normy ÖNORM M7510 alebo
podľa Technickej smernice pre preventívnu ochranu pred požiarom (TRVB)

UPOZORNENIE
Okrem čistiacich a údržbových prác uvedených v tomto návode zohľadnite aj
údaje v priloženej kontrolnej knihe, podľa technickej smernice pre preventívnu
ochranu pred požiarom TRVB H 118.

UPOZORNENIE! V závislosti od hodín prevádzky a kvality paliva kotol v príslušných
intervaloch kontrolujte a čistite.
Dodávaná súprava na čistenie:
▪ Uvoľňovací plech (trojuholníková platnička)
▪ Plochá škrabka
▪ Kefa (Ø 53 mm)
❒ Pravidelné čistenie kotla predlžuje jeho životnosť a je základným predpokladom
pre bezporuchovú prevádzku!
❒ Odporúčanie: Pri čistiacich prácach používajte vysávač na popol!
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4.2 Inšpekcia
4.2.1 Kontrola tlaku zariadenia/sústavy
❒ Tlak zariadenia/sústavy zistíte na tlakomeri
➥ Hodnota sa musí nachádzať o 20 % nad tlakom predpínania expanznej nádrže
UPOZORNENIE! Dbajte na pozíciu manometra a menovitý tlak expanznej
nádrže podľa údajov od vášho inštalatéra!
Ak je tlak zariadenia/sústavy menší:
❒ Doplňte vodu
UPOZORNENIE! Ak táto situácia nastáva často, je vykurovacia sústava netesná!
Informujte inštalatéra
Ak je možné pozorovať veľké výkyvy tlaku:
❒ Expanznú nádrž nechajte skontrolovať odborníkom

4.2.2 Kontrola tepelnej odtokovej poistky
❒ Skontrolujte tesnosť odtokového ventilu
➥ Odtoková rúra nesmie prepúšťať kvapky
UPOZORNENIE! Výnimka: teplota kotla > 100 °C
Ak z odtokovej rúry kvapká voda:
❒ Vyčistite odtokovú poistku podľa údajov výrobcu alebo ju v prípade potreby
nechajte skontrolovať/vymeniť inštalatérom

4.2.3 Kontrola bezpečnostného ventilu
❒ Bezpečnostný ventil v pravidelných intervaloch kontrolujte, či tesní a nie je
znečistený
UPOZORNENIE! Inšpekčné práce treba vykonávať podľa údajov výrobcu!

4.2.4 Kontrola motorov s prevodovkou
❒ Všetky motory zariadenia s prevodovkou vizuálne skontrolujte, či sú utesnené
➥ Nesmie vystupovať žiadne veľké množstvo maziva!
UPOZORNENIE! Vystupovanie niekoľkých kvapiek maziva môže byť normálne.
Pri väčšej strate maziva informujte inštalatéra alebo zákaznícky servis firmy
Froling!
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4.2.5 Všeobecná vizuálna kontrola
Pri všetkých komponentoch kotla vykonávajte pravidelnú vizuálnu kontrolu a kontrolu
fungovania.
❒ V prípade potreby komponenty vyčistite
❒ Poškodené komponenty okamžite vymeňte alebo nechajte vymeniť
Pri kontrolách berte ohľad špeciálne na nasledujúce komponenty:
▪ Ohnisko
▪ Spaľovací priestor
▪ Výmenník tepla
▪ Zariadenie pre sací ťah
▪ Recirkulácia spalín (AGR)
▪ Ventilátor pre spaľovací vzduch
▪ Klapka proti spätnému horeniu
– skontrolujte funkciu a tesnosť
▪ Závitovkové pohony
– Podávanie a odstraňovanie popola
▪ Dverový kontaktný spínač
– Zariadenie pre sací ťah musí pri otvorení dvierok bežať s úplnými otáčkami
– Ventilátory pre spaľovací vzduch a funkciu AGR sa musia pri otvorení dvierok
vypnúť
▪ Zapaľovacia rúra
– musí byť voľná!
▪ Bezpečnostný obmedzovač teploty
▪ Hasiace zariadenie (sprinkler) podávacieho zariadenia
– Zohľadnite údaje výrobcu
▪ Núdzový vypínač
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4.3 Čistenie
Čistiace práce uvedené v nasledujúcom texte sa musia vykonávať v intervaloch
zodpovedajúcich potrebe energie, kvalite paliva a počtu hodín prevádzky.

VAROVANIE
Pri odobratí vrchného krytu zásobníka na popol počas prevádzky:

Prívod falošného vzduchu cez kanál závitovky na popol môže viesť k
nekontrolovanému spaľovaniu a jeho následkom môžu byť nehody či úrazy!
Pred kontrolou stavu popola/vyprázdňovaním zásobníka na popol:
❒ Vypnite kotol dotknutím sa voľby „Kotol vyp.“
➥ Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví a prepne sa do prevádzkového
stavu „Vypnuté vyp.“.

4.3.1 Vyprázdnenie zásobníka na popol z ohniska
UPOZORNENIE! Stav naplnenia zásobníka na popol z ohniska sa dá skontrolovať aj
pri zapnutom kotli. Predpoklad:
▪ Vrchný kryt zásobníka na popol znovu uzatvorte v priebehu 15 sekúnd
▪ Pozor: Keď je vrchný kryt otvorený dlhšie ako 15 sekúnd, kotol sa automaticky
vypne!

❒ Vytiahnite kľúčový plech pri bezpečnostnom spínači
❒ Otvorte bočné uzávery na zásobníku na popol
❒ Odoberte vrchný kryt zásobníka na popol a skontrolujte stav naplnenia
❒ Opäť nasaďte vrchný kryt a uzatvorte bočné uzávery
➥ Ak nie je potrebné zásobník vyprázdniť, opäť zasuňte kľúčový plech do
bezpečnostného spínača
Ak je nutné zásobník vyprázdniť, postupujte takto:
❒ Vypnite kotol tým, že sa dotknete voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim
prevádzky

Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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❒ Zatlačte bočnú páku nahor, aby sa zásobník na popol odistil
❒ Vytiahnite zásobník na popol
❒ Nasuňte uzatvárací vrchný kryt na zásobník na popol
❒ Zásobník na popol prepravte na miesto vyprázdňovania a vyprázdnite ho
❒ Skontrolujte stav naplnenia zásobníka na popol pre výmenník tepla a v prípade
potreby ho vyprázdnite, ⇨ Pozrite si časť "Vyprázdnenie zásobníka na popol pre
výmenník tepla" [strana 38]
Opätovné nasadenie zásobníka na popol:

❒ Odoberte uzatvárací vrchný kryt
➥ Zatlačte hornú sponu dopredu
➥ Zásobník na popol vložte s aplikovaním opačného poradia úkonov

4.3.2 Vyprázdnenie zásobníka na popol pre výmenník tepla

❒ Vytiahnite kľúčový plech (1) pri bezpečnostnom spínači
❒ Otvorte bočné uzávery (2) na zásobníku na popol
38
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❒ Odoberte vrchný kryt zásobníka na popol a skontrolujte stav naplnenia
❒ Opäť nasaďte vrchný kryt a uzatvorte bočné uzávery
➥ Ak nie je potrebné zásobník vyprázdniť, opäť zasuňte kľúčový plech do
bezpečnostného spínača
Ak je nutné zásobník vyprázdniť, postupujte takto:

❒ Zatlačte bočnú páku nahor, aby sa zásobník na popol odistil
❒ Vytiahnite zásobník na popol
❒ Nasuňte uzatvárací vrchný kryt na zásobník na popol
❒ Zásobník na popol prepravte na miesto vyprázdňovania a vyprázdnite ho
Opätovné nasadenie zásobníka na popol:

❒ Odoberte uzatvárací vrchný kryt
➥ Zatlačte hornú sponu dopredu
❒ Zásobník na popol vložte s aplikovaním opačného poradia úkonov
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4.3.3 Vyčistenie spaľovacieho priestoru a ohniska

VAROVANIE
Inšpekčné a čistiace práce na zapnutom zariadení:

Môže vzniknúť závažné poranenie z dôvodu automatického spustenia zariadenia,
ako aj závažné popáleniny na horúcich častiach a na rúre pre spaliny!
Pri prácach na zariadení platí:
❒ Noste ochranné rukavice
❒ Kotol obsluhujte len s použitím určených rukovätí a držadiel
❒ Vypnite kotol tým, že sa dotknete voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim
prevádzky
➥ Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví a prepne sa do prevádzkového
stavu „Vypnuté vyp.“
❒ Vypnite hlavný vypínač a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu
❒ Kotol nechajte minimálne 1 hodinu vychladnúť
❒ Keď sú všetky práce dokončené, zapnite hlavný vypínač a následne zapnite
kotol v želanom režime prevádzky

UPOZORNENIE! Aby sa nepoškodil snímač teploty ohniska, odstráňte ho pred
prácami v ohnisku

❒ Označte si pozíciu snímača teploty ohniska (1)
➥ napríklad môžete použiť lepiacu pásku
❒ Uvoľnite skrutky na držiaku (2)
❒ Opatrne vytiahnite snímač teploty ohniska
➥ v prípade potreby ho opatrne očistite
❒ Keď sú všetky práce v ohnisku dokončené, opäť namontujte snímač teploty
ohniska
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Vyčistenie spaľovacieho priestoru

❒ Otvorte dvierka spaľovacieho priestoru
❒ Plochou škrabkou stiahnite smerom dopredu usadeniny popola na hornej strane
medziklenby
❒ Usadeniny popola na hornej strane dolnej klenby presuňte plochou škrabkou
smerom dozadu
➥ Popol spadne nadol, do ohniska

Vyčistenie ohniska

❒ Otvorte dvierka ohniska
❒ Odstráňte nezhorený materiál a cudzie telesá z ohniska
❒ Potiahnite popol na spaľovacom rošte plochou škrabkou k šachte na padanie
popola, smerom dopredu

❒ Odstráňte nečistoty (klince, kamene, nespálené zvyšky,…) nachádzajúce sa na
posuvnom rošte
Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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❒ Očistite štrbiny pre primárny vzduch s použitím vhodnej pomôcky (napríklad
skrutkovačom)
➥ Štrbiny pre primárny vzduch musia byť voľné!
❒ Zapnite hlavný vypínač
❒ Aktivujte posuvný rošt a závitovky na odstraňovanie popola v manuálnom režime
➥ Napadaný popol sa prepraví do zásobníka na popol
❒ V prípade potreby zásobník na popol vyprázdnite
⇨ Pozrite si časť "Vyprázdnenie zásobníka na popol z ohniska" [strana 37]
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4.4 Prehľad opakovaných kontrol a čistenia

⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie systému odstraňovania
popola z výmenníka tepla" [strana 44]
⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie výmenníka tepla" [strana
45]

⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie kanála recirkulácie spalín
(AGR)" [strana 49]
E

⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie oblasti pod posuvným
roštom" [strana 51]

⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie širokopásmovej sondy"
[strana 48],
⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie snímača spalín" [strana
49]
⇨ Pozrite si časť "Kontrola nastavenia a tesnosti
dvierok" [strana 52]

⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie kanála pre sekundárny
vzduch" [strana 56]

⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie šamotových prvkov"
[strana 54]

⇨ Pozrite si časť "Kontrola regulovania podtlaku"
[strana 57]

⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie ventilátora AGR" [strana
55]

⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie ventilátora pre spaľovací
vzduch" [strana 58]
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⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie ventilátora pre sací ťah"
[strana 55]

⇨ Pozrite si časť "Kontrola zariadenia na monitorovanie
pretlaku ohniska" [strana 58]

⇨ Pozrite si časť "Kontrola pohonu odstraňovania
popola z výmenníka tepla" [strana 56]

4.5 Opakovaná kontrola a čistenie (~1 000 h)
Pri palivách s nízkym obsahom popola je pre nasledujúce práce väčšinou dostatočné
čistenie a kontrola po cca 1 000 hodinách prevádzky (pri priemernej prevádzke cca
štvrťročne). Pri problematických palivách a palivách s vysokým obsahom popola (dajú
sa rozpoznať kratšími intervalmi vyprázdňovania zásobníka na popol) je potrebné
vykonávať práce zodpovedajúco častejšie.

VAROVANIE
Inšpekčné a čistiace práce na zapnutom zariadení:

Môže vzniknúť závažné poranenie z dôvodu automatického spustenia zariadenia,
ako aj závažné popáleniny na horúcich častiach a na rúre pre spaliny!
Pri prácach na zariadení platí:
❒ Noste ochranné rukavice
❒ Kotol obsluhujte len s použitím určených rukovätí a držadiel
❒ Vypnite kotol tým, že sa dotknete voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim
prevádzky
➥ Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví a prepne sa do prevádzkového
stavu „Vypnuté vyp.“
❒ Vypnite hlavný vypínač a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu
❒ Kotol nechajte minimálne 1 hodinu vychladnúť
❒ Keď sú všetky práce dokončené, zapnite hlavný vypínač a následne zapnite
kotol v želanom režime prevádzky

4.5.1 Vyčistenie systému odstraňovania popola z výmenníka tepla
(Poz. A ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])
❒ Odoberte obidva zásobníky na popol pre výmenník tepla a v prípade potreby ich
vyprázdnite
⇨ Pozrite si časť "Vyprázdnenie zásobníka na popol pre výmenník tepla" [strana 38]
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❒ Demontujte dolný držiak na izolácii
❒ Uvoľnite skrutky na izolácii hore a odoberte izoláciu

❒ Demontujte obidve príruby systému na odstraňovanie popola

❒ Odstráňte usadeniny na šikmom plechu a závitovkách na popol
➥ Z dôvodu tepelného namáhania závitoviek ich nechajte vždy pokryté trochou
popola!
❒ Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte tesnenie prírub systému na
odstraňovanie popola
❒ Skontrolujte výskyt poškodení výmenníka tepla (trhlín a podobne)

4.5.2 Vyčistenie výmenníka tepla
(Poz. B ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])
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❒ Odoberte obidva izolačné vrchné kryty na výmenníku tepla
❒ Uvoľnite šesť skrutiek na vrchných krytoch výmenníka tepla

❒ Otvorte obidva vrchné kryty výmenníka tepla

❒ Odoberte kryt opaľovacej rúry
❒ Vyčistite vrchný kryt, rúru a prestupný otvor (pre doháranie), medzi ohniskom a
výmenníkom tepla
❒ Opäť nasaďte kryt
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❒ Skontrolujte ľahký chod automatického čistenia výmenníka tepla (zdvih ~5 cm)
❒ V prípade potreby odsajte usadeniny
❒ Ak je to potrebné, vytiahnite celú jednotku z rúr výmenníka tepla a očistite tak
turbulátory, ako aj rúry kefou a/alebo s použitím vysávača na popol
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4.5.3 Vyčistenie širokopásmovej sondy
(Poz. C ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])

❒ Uvoľnite skrutky a odstráňte krycí plech
➥ Poz. 1: Širokopásmová sonda
Poz. 2: Snímač spalín
❒ Odskrutkujte širokopásmovú sondu
➥ POZOR: Širokopásmová sonda môže byť horúca!

❒ Odstráňte znečistenia mäkkou kefou
➥ Tip: Na odstránenie všetkých nečistôt použite nakoniec vysávač na popol
➥ POZOR: Širokopásmovú sondu nečistite špicatým predmetom a ani s použitím
stlačeného vzduchu
❒ Širokopásmovú sondu opäť pevne rukou zaskrutkujte
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4.5.4 Vyčistenie snímača spalín
(Poz. C ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])

❒ Uvoľnite zaisťovaciu skrutku a vytiahnite snímač spalín
❒ Vyčistite snímač spalín čistou handrou
❒ Zasuňte snímač spalín pri rúre pre spaliny a pevne ho zafixujte ručným zatočením
zaisťovacej skrutky

4.5.5 Vyčistenie kanála recirkulácie spalín (AGR)
(Poz. D ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])

❒ Demontujte bočný krycí plech pri kanáli AGR
❒ Posuňte tepelnú izoláciu na bočnú stranu

❒ Demontujte čistiaci kryt na kanáli AGR
❒ Skontrolujte kanál AGR a v prípade potreby ho vyčistite
➥ Tip: Použite vysávač na popol!
Návod na obsluhu TM 300 - 500 | B0340415_sk
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Na kanáli AGR na zadnej strane kotla sa nachádzajú dva čistiace otvory. Nasledujúce
úkony znázorňujú čistenie na spodnom otvore. Pri čistení na vrchnom otvore
postupujte zmysluplne rovnakým spôsobom.
Tip: Čistiace práce vykonajte najskôr na hornom čistiacom otvore.

❒ Demontujte zadný krycí plech pri kanáli AGR
❒ Posuňte tepelnú izoláciu na bočnú stranu a zložte servomotor

❒ Demontujte podperu pre pôsobenie krútiaceho momentu
❒ Demontujte čistiaci kryt

❒ Skontrolujte kanál AGR a v prípade potreby ho vyčistite
➥ Tip: Použite vysávač na popol!
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4.5.6 Vyčistenie oblasti pod posuvným roštom
(Poz. E ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])

❒ Demontujte krycí plech
❒ Odstráňte tepelnú izoláciu

❒ Uvoľnite skrutku na snímači a vytiahnite snímač
❒ Uvoľnite matice na čistiacom kryte

❒ Odoberte čistiaci kryt
❒ Skontrolujte výskyt usadenín v oblasti pod posuvným roštom a zhrabovačmi
popola. V prípade potreby vykonajte vyčistenie
❒ Skontrolujte výskyt opotrebovania a zdeformovania roštu, hriadeľov roštu a
uloženia roštu
➥ V prípade potreby nechajte komponenty vymeniť
❒ Skontrolujte usadeniny a ľahkosť chodu pohonu roštu
❒ Skontrolujte tesnosť čistiaceho krytu
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4.6 Opakovaná kontrola a čistenie (~3 000 h)
Pri palivách s nízkym obsahom popola je pre nasledujúce práce väčšinou dostatočné
čistenie a kontrola po cca 3 000 hodinách prevádzky (pri priemernej prevádzke cca
raz ročne). Pri problematických palivách a palivách s vysokým obsahom popola (dajú
sa rozpoznať kratšími intervalmi vyprázdňovania zásobníka na popol) je potrebné
vykonávať práce zodpovedajúco častejšie.

VAROVANIE
Inšpekčné a čistiace práce na zapnutom zariadení:

Môže vzniknúť závažné poranenie z dôvodu automatického spustenia zariadenia,
ako aj závažné popáleniny na horúcich častiach a na rúre pre spaliny!
Pri prácach na zariadení platí:
❒ Noste ochranné rukavice
❒ Kotol obsluhujte len s použitím určených rukovätí a držadiel
❒ Vypnite kotol tým, že sa dotknete voľby „Kotol vyp.“ na symbole pre režim
prevádzky
➥ Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví a prepne sa do prevádzkového
stavu „Vypnuté vyp.“
❒ Vypnite hlavný vypínač a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu
❒ Kotol nechajte minimálne 1 hodinu vychladnúť
❒ Keď sú všetky práce dokončené, zapnite hlavný vypínač a následne zapnite
kotol v želanom režime prevádzky

4.6.1 Kontrola nastavenia a tesnosti dvierok
(Poz. F ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])
Nastavenie a kontrola tesnosti sú znázornené ďalej na príklade dvierok ohniska. Pri
dvierkach spaľovacieho priestoru vykonajte tieto úkony zmysluplne rovnakým
spôsobom!
UPOZORNENIE! Ak sú tesnenia sfarbené do čierna, bezpodmienečne ich vymeňte!

Kontrola nastavenia
❒ Zatvorte dvierka
➥ Ak sa dajú dvierka zatvoriť s normálnym vynaložením sily:
nastavenie je v poriadku
➥ Ak sa dvierka nedajú zatvoriť vôbec alebo len s veľkým vynaložením sily:
vytočte uzatvárací hák
⇨ Pozrite si časť "Nastavenie dvierok" [strana 53]
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Kontrola tesnosti

❒ Otvorte dvierka
❒ Zasuňte jeden list papiera vždy v hornej a dolnej oblasti medzi dvierka a kotol
❒ Zatvorte dvierka
❒ Skúste, či sa dá list vytiahnuť
➥ Ak sa list nedá vytiahnuť:
Dvierka tesnia!
➥ Ak sa list dá vytiahnuť:
Dvierka netesnia – zatočte uzatvárací hák dovnútra!
⇨ Pozrite si časť "Nastavenie dvierok" [strana 53]

4.6.2 Nastavenie dvierok
Nastavenie dvierok je znázornené ďalej na príklade dvierok ohniska. Pri dvierkach
spaľovacieho priestoru vykonajte tieto úkony zmysluplne rovnakým spôsobom!

❒ Uvoľnite maticu na uzatváracom háku
❒ Uzatvárací hák treba zatočiť alebo vytočiť – podľa potreby
❒ Nastavenie zafixujte protimaticou
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4.6.3 Vyčistenie šamotových prvkov
(Poz. G ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])
UPOZORNENIE! Aby sa nepoškodil snímač teploty ohniska, odstráňte ho pred
prácami v ohnisku

❒ Označte si pozíciu snímača teploty ohniska (1)
➥ napríklad môžete použiť lepiacu pásku
❒ Uvoľnite skrutky na držiaku (2)
❒ Opatrne vytiahnite snímač teploty ohniska
➥ v prípade potreby ho opatrne očistite
❒ Keď sú všetky práce v ohnisku dokončené, opäť namontujte snímač teploty
ohniska

❒ Otvorte dvierka spaľovacieho priestoru
❒ Čistiacou kefou opatrne očistite najvrchnejšiu klenbu
❒ Čistiacou kefou opatrne očistite spodnú stranu medziklenby
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❒ Otvorte dvierka ohniska
❒ Čistiacou kefou opatrne očistite spodnú stranu dolnej klenby
❒ Plochou škrabkou opatrne očistite bočné steny ohniska
❒ Skontrolujte opotrebovanie šamotových prvkov
❒ Odstráňte napadaný popol
⇨ Pozrite si časť "Vyprázdnenie zásobníka na popol z ohniska" [strana 37]

4.6.4 Vyčistenie ventilátora AGR
(Poz. H ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])
Pri čistení ventilátora systému AGR postupujte zmysluplne rovnakým spôsobom ako
pri čistení ventilátora pre sací ťah.
⇨ Pozrite si časť "Vyčistenie ventilátora pre sací ťah" [strana 55]

4.6.5 Vyčistenie ventilátora pre sací ťah
(Poz. I ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])

❒ Poznačte si pozíciu príruby
❒ Uvoľnite skrutky na prírube
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❒ Odoberte ventilátor a očistite koleso ventilátora kefou
❒ Skontrolujte tesnenie a v prípade potreby ho vymeňte
❒ Opäť namontujte ventilátor
➥ Venujte pozornosť značke na prírube!

4.6.6 Kontrola pohonu odstraňovania popola z výmenníka tepla
(Poz. J ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])
❒ Demontujte kryt plech
❒ Namažte reťazový pohon a skontrolujte opotrebovanie
❒ Skontrolujte napnutie reťazí a v prípade potreby ich napnite dodatočne

4.6.7 Vyčistenie kanála pre sekundárny vzduch
(Poz. K ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])

❒ Uvoľnite skrutky a odoberte krycí plech kanála pre sekundárny vzduch
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❒ Odstráňte tepelnú izoláciu
❒ Uvoľnite skrutky na čistiacom kryte

❒ Odstráňte čistiaci kryt
❒ Skontrolujte kanál pre sekundárny vzduch a v prípade potreby ho vyčistite
➥ Tip: Použite vysávač na popol!

4.6.8 Kontrola regulovania podtlaku
(Poz. L ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])

❒ Demontujte silikónovú hadicu pri meracom meniči diferenčného tlaku
❒ Vyfúkajte hadicu do smeru ohniska stlačeným vzduchom, aby sa odstránili rôzne
usadeniny
❒ Pripojte silikónovú hadicu pri značke „mínus“
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4.6.9 Vyčistenie ventilátora pre spaľovací vzduch
(Poz. M ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])

❒ Odstráňte predný izolačný kryt nad spaľovacím priestorom
❒ Skontrolujte ventilátor pre spaľovací vzduch z vnútornej strany izolácie a v prípade
potreby ho očistite

4.6.10 Kontrola zariadenia na monitorovanie pretlaku ohniska
(Poz. N ⇨ Pozrite si časť "Prehľad opakovaných kontrol a čistenia" [strana 43])

❒ Uvoľnite fixačnú skrutku
❒ Potiahnite zariadenie na monitorovanie pretlaku v ohnisku z dištančnej rúry
❒ Očistite snímač vlhkou handrou
❒ Skontrolujte dištančnú rúru a voľný priechod
❒ Zasuňte zariadenie na monitorovanie pretlaku v ohnisku a zľahka ho upevnite
fixačnou skrutkou
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4.6.11 Mazanie ložísk
❒ Všetky ložiská pri závitovkách a pohonoch premazávajte na určených miestach
mazania.

4.6.12 Kontrola rúr pre spaliny
❒ Skontrolujte rúry pre spaliny a komín
❒ V prípade potreby odstráňte usadeniny čistiacou kefou
➥ Pri spojeniach dymových rúr z ušľachtilej ocele alebo pri komínoch z ušľachtilej
ocele sa smú používať iba kefy z ušľachtilej ocele!
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4.7 Predpis pre údržbu hydraulickej sústavy
VAROVANIE
Práce na hydraulickej sústave vykonávané nevyškoleným personálom

Sú možné vecné škody a poranenie!
Preto platí toto
❒ Servisné a údržbové práce na hydraulickej sústave nechajte vykonávať iba
vyškoleným odborným personálom. Dodržiavajte pritom pokyny v návode na
obsluhu od výrobcu!
UPOZORNENIE! Teplota oleja nesmie prekročiť hodnotu +50 °C alebo nedosahovať
hodnotu -30 °C!
Interval výmeny oleja je závislý od viacerých faktorov prevádzky a riadi sa podľa
stupňa zastarania oleja a stupňa jeho znečistenia. V zásade je však možné
predpokladať nasledujúce intervaly:
Interval [hodiny prevádzky]
50 – 100

Komponenty/činnosť
JEDNORAZOVÁ údržba po prvom uvedení do prevádzky:
❒ Vykonajte výmenu oleja a filtrov

50

❒ Kontrola stavu oleja
➥ Nesmie sa dať rozpoznať žiadne vytváranie bubliniek!
❒ Skontrolujte pevné osadenie skrutkových spojov

200

❒ Skontrolujte znečistenie filtra pre spätný tok (manometer na
filtri)
❒ Ak je to potrebné, vymeňte filtračnú patrónu

5 000 (alebo ročne)

❒ Vykonajte výmenu oleja
❒ Vymeňte vložky filtrov pre spätný tok a ventiláciu

Odporúčaný postup pri výmene oleja:
❒ Presuňte všetky hydraulické valce do koncovej pozície
➥ Tým sa dá odstrániť celý obsah oleja!
❒ Vyprázdnite alebo odčerpajte olej z hydraulického agregátu
❒ Odoberte kryt agregátu alebo otvorte uzáver kontrolného otvoru
❒ Dôkladne vyčistite nádrž na olej (odstránenie olejového kalu bezo zvyšku)
❒ Vymeňte vložky filtrov pre spätný tok a ventiláciu
❒ Nasaďte kryt agregátu alebo uzatvorte uzáver kontrolného otvoru
❒ Naplňte hydraulický olej až po značku na priezore
☞ Dodržte špecifikáciu hydraulického oleja podľa údajov výrobcu!
❒ Na protiľahlom konci valcového piesta (aktuálna pozícia) demontujte namontovanú
hadicu hydraulického valca na bočnej strane fixného potrubia.
❒ Dajte valec pomocou hydraulického agregátu do inej koncovej pozície
➥ Zvyšný starý olej bude vytlačený cez určené vedenie do pripravenej nádoby!
❒ Namontujte hydraulické hadice a skontrolujte ich tesnosť
❒ Odvzdušnite hydraulický systém a skontrolujte stav oleja
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4.8 Meranie emisií kominárom alebo kontrolným orgánom
Rôzne zákonné nariadenia predpisujú opakované kontroly vykurovacích zariadení a
sústav. V Nemecku je to regulované prostredníctvom 1. Spolkového nariadenia o
ochrane pred imisiami v platnom znení a v Rakúsku prostredníctvom rôznych
krajinských zákonov. V deň merania musí byť kotol vyčistený a musí byť zabezpečený
dostatočný odber tepla (napríklad zásobník musí byť schopný akumulovať teplo počas
doby merania).
Doplnkové informácie, ako aj postup pri meraní emisií je potrebné zistiť z priloženého
návodu na čistenie s názvom „Príprava na meranie emisií“.

4.9 Dohoda o vykonávaní údržby/zákaznícky servis
UPOZORNENIE! Odporúča sa nechať vykonávať ročnú inšpekciu zákazníckym
servisom firmy Froling alebo autorizovaným partnerom (údržba treťou osobou)!
Pravidelná údržba odborníkom je dôležitým predpokladom na trvalo spoľahlivú
prevádzku vykurovacieho zariadenia a sústavy! Zaručuje, že zariadenie a sústava
pracuje ekologicky a hospodárne.
V priebehu údržby sa kontroluje a optimalizuje celé zariadenie, najmä systém
regulácie a ovládania kotla. Okrem toho je možné vykonaním merania emisií odvodiť
spätné závery o kvalite spaľovania a prevádzkovom stave kotla.
Z tohto dôvodu ponúka firma FROLING dohodu o vykonávaní údržby, ktorá
optimalizuje bezpečnosť prevádzky. Podrobnosti si zistite z priloženého záručného
sprievodného listu, prosím.
Rád vám poradí a pomôže aj náš zákaznícky servis firmy Froling.

UPOZORNENIE
Je potrebné dodržiavať národné a regionálne nariadenia týkajúce sa opakovanej
kontroly zariadenia a sústavy. V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že
priemyselné zariadenia s menovitým tepelným výkonom od 50 kW je potrebné v
Rakúsku opakovane prekontrolovať každý rok – podľa nariadenia o spaľovacích
zariadeniach!

4.10 Náhradné diely
S originálnymi dielmi značky Froling budete vo vašom kotli používať náhradné diely,
ktoré sú ideálne navzájom zosúladené. Optimálna vhodnosť dielov skracuje čas
montáže a zachováva životnosť zariadenia.

UPOZORNENIE
Montáž iných ako originálnych dielov vedie k strate záruky!
❒ Pri výmene komponentov/dielov, používajte iba originálne náhradné diely!
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4.11 Upozornenia týkajúce sa likvidácie
4.11.1 Likvidácia popola
❒ Likvidáciu popola je potrebné realizovať podľa zákona o odpadovom
hospodárstve!

4.11.2 Likvidácia komponentov zariadenia
❒ Zabezpečte ekologickú likvidáciu podľa zákona o odpadovom hospodárstve
❒ Recyklovateľné materiály je možné odovzdať na recykláciu v rozdelenom a
vyčistenom stave
❒ Spaľovaciu komoru je potrebné likvidovať ako stavebný odpad

62

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

5

Odstraňovanie porúch
Všeobecné poruchy napájania

5 Odstraňovanie porúch
5.1 Všeobecné poruchy napájania
Prejav chyby

Príčina chyby

Odstránenie chyby

Žiadne zobrazenie na displeji

Všeobecný výpadok dodávky
elektrickej energie

Regulácia je bez prúdu

Vypnutý hlavný vypínač

Zapnite hlavný vypínač

Vypnutie ochranného
spínača FI, ochranného
spínača vedenia napájania
alebo spínača ochrany
vedenia SPS

Zapnite ochranný spínač

5.1.1 Správanie sa zariadenia po výpadku dodávky elektrickej energie
Po obnovení napájania elektrickou energiou je kotol v režime prevádzky, ktorý bol
nastavený predtým a riadi sa nastaveným programom.
❒ Po výpadku dodávky elektrickej energie skontrolujte, či nie je vypnutý
bezpečnostný obmedzovač teploty!
❒ Počas a po výpadku dodávky elektrickej energie udržiavajte dvierka kotla
zatvorené aspoň do automatického spustenia ventilátora pre sací ťah!

5.2 Nadmerná teplota
Bezpečnostný obmedzovač teploty vypne kotol pri teplote kotla 95 – 100 °C. Čerpadlá
budú fungovať naďalej.

Hneď po poklese teploty pod hodnotu cca 85 °C je možné bezpečnostný obmedzovač
teploty mechanicky odistiť:
❒ Odskrutkujte kryt bezpečnostného obmedzovača teploty
❒ Bezpečnostný obmedzovač teploty odistite stlačením pomocou skrutkovača

5.3 Poruchy s hlásením o poruche
Keď vznikne porucha a ešte nie je odstránená:
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▪ Pri symbole pre rýchly výber bliká výstražný symbol (1).
▪ Pri chybe/alarme sa dodatočne zobrazí ako prevádzkový stav nápis „Porucha
vyp.“ (2)
❒ V menu pre rýchly výber prejdite na zobrazenie chyby
➥ Zobrazí sa zoznam aktuálnych porúch:

Pojem „Porucha“ je súhrnným pojmom pre výstrahu, chybu alebo alarm. Tieto tri druhy
hlásení sa odlišujú v správaní sa kotla:
Druh poruchy
VÝSTRAHA

Charakteristický znak
▪ Výstražný symbol
ŽLTEJ FARBY
▪ Hlásenie so ŽLTÝM
pozadím

CHYBA

▪ Výstražný symbol
ORANŽOVEJ FARBY
▪ Hlásenie s
ORANŹOVÝM pozadím

ALARM

▪ Výstražný symbol
ČERVENEJ farby
▪ Hlásenie s ČERVENÝM
pozadím

Správanie sa kotla
Pri výstrahách funguje kotol najskôr
regulovaným spôsobom ďalej a poskytuje
tak možnosť zabrániť procesu vypnutia
rýchlym odstránením poruchy.
Kotol sa kontrolovaným spôsobom odstaví
a až do odstránenia zostane v
prevádzkovom stave „Vypnuté vyp.“

Alarm vedie k núdzovému zastaveniu
zariadenia. Kotol sa pritom ihneď vypne,
regulácia vykurovacieho okruhu a čerpadlá
zostanú naďalej aktívne.

5.3.1 Postup pri hláseniach poruchy
Spracovávanie porúch a zoznam hlásení o poruchách –
pozrite si návod na obsluhu SPS 4000
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5.3.2 Potvrdenie hlásenia o poruche
Po odstránení poruchy:
❒ Vyvolajte zoznam aktuálnych porúch (rýchly výber/zobrazenie chyby)

❒ Pomocou šípky nahor/nadol (1) prejdite na aktuálnu poruchu
➥ Vybraná porucha sa označí symbolom šípky (2)
❒ Potvrďte vybranú poruchu tým, že sa dotknete háčika (3)
❒ Keď je porucha potvrdená, zobrazí sa symbol (4)
➥ Keď sú odstránené a potvrdené všetky poruchy, na úvodnej stránke sa už
nezobrazuje žiadny výstražný symbol
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6 Príloha
6.1 Adresy
6.1.1 Adresy výrobcu
FROLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA
TEL.: 0043 (0)7248 606 0
FAX: 0043 (0)7248 606 600
INTERNET: www.froeling.com

6.1.2 Adresa inštalatéra

Pečiatka
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