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Vážený  zákazníku, 
 

 

gratulujeme vám k volbě a nákupu kotle Rotary PELL Premium. Stáváte se 

tím uživatelem kotle špičkových parametrů. Aby vám kotel dobře, spolehlivě 

a dlouho sloužil, obsluhujte ho v souladu s pokyny návodu k obsluze. 

 

Velice si vážíme Vámi projevené důvěry a budeme rádi za zpětnou vazbu 

k provozu a obsluze kotle. 

 

Tento kotel byl schválen pro provoz ve státech EU Strojírenským zkušebním 

ústavem, s.p. notifikovaná osoba ES 1015, autorizovaná osoba 202, Brno na 

základě certifikátu č. B-01158-19  ze dne 23.3.2019. 
 

 

  

 

 

 

 

V souladu s NV č. 176/2008 Sb., příloha 1, bod 1.7.4. se jedná o 

 

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2019 BLAZE HARMONY s.r.o. 

Všechna práva vyhrazena. 

Veškerý text, obrázky jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví.  
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1 Použití a přednosti kotle 

Použití kotle: 

 

Teplovodní kotle Rotary PELL Premium jsou určeny pro efektivní, ekologické a komfortní vytápění rodinných domků, 

bytových jednotek, chat, kancelářských budov, malých provozoven a jiných objektů. 

 

Teplovodní kotel Rotary PELL Premium 19 je určen pro vytápění objektů, jejichž tepelná ztráta nepřesahuje 18 kW. 

Teplovodní kotel Rotary PELL Premium 24 je určen pro vytápění objektů, jejichž tepelná ztráta nepřesahuje 24 kW.  

Teplovodní kotel Rotary PELL Premium 29 je určen pro vytápění objektů, jejichž tepelná ztráta nepřesahuje 29 kW.  

Teplovodní kotel Rotary PELL Premium 33 je určen pro vytápění objektů, jejichž tepelná ztráta nepřesahuje 32 kW.  

 

Kotle Rotary PELL Premium jsou určeny pro spalování dřevních pelet.  

 

Přednosti kotle: 

• kotle splňují požadavky EKODESIGNu  

• špičková účinnost kotlů přesahující 93%  

• minimální emisní zátěž pro okolí 

• bezpečný provoz peletového hořáku bez rizika prohoření plamene do podavače díky provozu s  odtahovým 

ventilátorem 

• systém regulace hoření s měřákem průtoku vzduchu zajišťuje kvalitní spalování po celou dobu životnosti kotle 

i při zaneseném výměníku či komínu 

• automatický provoz kotlů 

• mechanický přísun paliva ze zásobníku do spalovací komory 

• jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba 

• nízké provozní náklady 

• moderní design 

• možnost připojení automatického čištění teplosměnných ploch výměníku (na přání)  
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2  Technické údaje kotle 

Tabulka 1. Rozměry a technické parametry kotle 

 
Tabulka 2. Tepelně technické parametry kotle 

  
  

Typ kotle  RP Premium 
19 

RP Premium 
24 

RP Premium 
29 

RP Premium 
33 

Hmotnost sady automat. odpopelnění kg 32 32 32 40 
Hmotnost sady automat. čištění výněníku kg 19 19 22 28 
Hmotnost kotle se zásobníkem kg 322 322 386 485,5 

Obsah vodního prostoru dm3 70 70 89 134 

Průměr hrdla odtahového ventilátoru mm 147 - 150 

Teplosměnná plocha kotle m2 2,16 2,16 2,84 3,87 

Rozměry kotle: šířka x hloubka x výška mm 1000 x 1197 x 
1233 

1000 x 1197 x 
1233 

1000 x 1397 x 
1233 

1140 x 1516 x 
1405 

Objem zásobníku l 130 130 220 310 

Rozměr plnícího otvoru zásobníku mm 318 x 406 318 x 406 318 x 506 318 x 549 

Nejvyšší dovolený provozní tlak bar 2,0 

Zkušební tlak pro zkoušku typu bar 4,0 

Rozsah regulace teploty výstupní vody °C 65 - 80 

Nejnižší teplota vstupní vody °C 60 

Nejvyšší dovolená provozní teplota °C 85 

Hydraulická ztráta kotle při ∆ T = 20 K  mbar 4,7 4,7 4 3 

Maximální hladina hluku dB 55 

Minimální provozní tah komína mbar 0,10 

Přípojky kotle:    - topná voda Js G 1” G 1” G 1” G 6/4“ 

 - vratná voda Js G 1” G 1” G 1” G 6/4“ 

Připojovací napětí a frekvence  1 PEN 230V / 0,5A / ~ 50 Hz 

Prostředí  základní AA5 / AB5 

Elektrické krytí  IP 20 

Třída energetické účinnosti  A+ A+ A+ A+ 

Typ kotle  RP Premium 
19 

RP Premium 
24 

RP Premium 
29 

RP Premium 
33 

Jmenovitý výkon kW 19 24 29 33 

Regulovatelnost výkonu kontinuálním 
provozem 

kW 5 - 19 5 - 24  6 - 29 7 - 33 

Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu kg . h-1 3,8 4,8 5,8 6,6 

Doba hoření plného zásobníku paliva při 
jmenovitém výkonu 

h 34 27 20 25 

Třída kotle dle ČSN EN 303-5  5 

Ekodesign  ano 
Teplota spalin      

- při jmenovitém výkonu °C 94 99 83 101 

- při minimálním výkonu °C 67 70 68 73 

Účinnost      

- při jmenovitém výkonu % 93,8 94 94,1 94,2 
- při minimálním výkonu % 90,9 91,1 92,2 91,4 

Hmotnostní průtok spalin na výstupu       

při jmenovitém výkonu kg . s-1 0,0121 0,015 0,018 0,021 

Při minimálním výkonu kg . s-1 0,005 0,007 0,006 0,015 

Elektrický příkon při jmenovitém výkonu W 68 72 81 88 

Elektrický příkon v pohotovostním stavu W 3 3 3 3 
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3 Předepsaná paliva pro kotel 

Záručním palivem pro kotel Rotary PELL Premium je palivo uvedeno v tab. č. 3. Jedná se o palivo použité při certifikaci 

kotle. 

 

Tabulka 3. Záruční palivo 

Typ paliva 

dle ČSN EN 303-5 

 C1 – dřevní pelety 

Průměr [mm] 6-14 

Délka [mm] max. 30 

Obsah vody [%] max. 12 

Obsah popela [%] max. 0,5 

Výhřevnost [MJ.kg-1] min. 17 

 

 

POZOR! Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.  

 

 

Pelety musí splňovat požadavky normy ČSN EN ISO 17225-2 Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv – Část 2: Tříděné 

dřevní pelety. 
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4 Popis kotle 

4.1 Konstrukce kotle  

Konstrukce kotle odpovídá požadavkům dle: 

ČSN EN 303-5 : 2013 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční 

nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - 

Terminologie, požadavky, zkoušení a značení. 

 

Hlavní částí kotle, používající rotační hořák na pelety a odtahový ventilátor, je kotlové těleso svařované z ocelových 

kotlových plechů. Všechny části kotlového tělesa na rozhraní spalin a topné vody jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 5 

mm. V přední části kotlového tělesa je spalovací komora s hořákem, v zadní části kotlového tělesa je 3-tahový 

lamelový výměník, kde dochází k rozhodujícímu předávání tepla ze spalin do topné vody.  

 

Do hořáku, který je přichycen na boční straně kotle je dopravováno palivo ze zásobníku pomocí šnekového 

dopravníku. Hořák je tvořen ze tří částí – rotační spalovací komora z žáruvzdorné ocele, střední část s mechanismem 

rotace spalovací komory a motorová část s jednotlivými pohony a veškerou elektroinstalací. 

 

Boční stěny spalovací komory kotlového tělesa jsou chráněny keramickými deskami, které usměrňují tok spalin a 

napomáhají k dokonalému spalování. Na horní stěně kotlového tělesa v přední části je jímka, ve které je umístěno 

čidlo teploty topné vody a čidlo havarijního termostatu.  

 

Vedle kotle je umístěn zásobník paliva, který ústí do šnekového podavače paliva. V závislosti na poloze zásobníku 

paliva vůči kotlovému tělesu je kotel sériově vyráběn ve dvojím provedení:  

 

pravé provedení – zásobník je napravo od kotlového tělesa při pohledu zepředu 

 

levé provedení – zásobník je nalevo od kotlového tělesa při pohledu zepředu 

 

Odtahový ventilátor pro spalovací vzduch je umístěn v zádní části kotle nahoře na výstupu spalin z kotle (kouřovod). 

Množství spalovacího vzduchu je regulováno řídící jednotkou kotle. 

 

Vstup a výstup topné vody pro připojení k topnému systému je situován v zadní časti kotle a je proveden dvěma 

vývody s vnitřním závitem G 1“ pro kotle Rotary PELL Premium 19, 24, 29,  s vnitřním závitem G 6/4“ pro kotel Rotary 

PELL Premium 33. Vývod se závitem G 1/2“ v dolní části napravo slouží pro instalaci vypouštěcího kohoutu. V zadní 

části kotle nahoře je kouřový nástavec pro odvod spalin do komína.  

 

Kotlové těleso, jeho víko a dvířka jsou izolovány zdravotně nezávadnou izolací z minerální vlny, která snižuje ztráty 

sdílením tepla do okolí. 

 

Ocelové opláštění je barevně upraveno kvalitním komaxitovým nástřikem.
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1. Kryt dvířek výměníku 9. Pohon automatického čištění výměníku (volitelné) 17. Příprava pro montáž automatického odpopelnění 

2. Ovládací panel regulátoru 10. Pohon podavače paliva 18. Bezpečnostní termostat STB 
3. Víko zásobníku 11. 3x spodní lišta zásobníku 19. Odtahový ventilátor 
4. Kryt dvířek 12. Vstup topné vody 20. Výstup topné vody 
5. Zásobník paliva 13. Signální kabel k hořáku (propojení regulátoru s hořákem) 21. Aretace komínové klapky 
6. Propojovací koleno s hadicí 14. Rozvodnice regulátoru 22. Páka komínové klapky 

7. Peletový hořák 15. Nátrubek pro napouštěcí ventil  
8. Podavač paliva 16. Nohy kotlového tělesa  

Obrázek 1 Popis částí kotle 
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Rozměr  RP Premium 19 RP Premium 24 RP Premium 29 RP Premium 33 

A mm 1000 1190 

B mm 1197 1397 1516 

C mm 548 595 

D mm 452 595 

E mm 1064 1264 1436 

F mm 33 

G mm 1233 1405 

H mm 733 901 

I mm 92 

J mm 141 

K mm 147 

Obrázek 3 Řez kotle a znázornění cesty spalin 
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4.2 Popis hořáku 

Hořák je určen pro spalování pevných paliv ve formě pelet. Ty musí odpovídat požadavkům – viz kap. 3. Činnost 

hořáku je automatická a za normálních okolností nevyžaduje dohled. Použitý systém žáruvzdorného rotačního 

topeniště zabraňuje přilnavosti strusky, která vzniká během spalování. Cyklickým otáčením topeniště je zajištěn posun 

popele a strusky dopředu, až k úplnému jejich odstranění z hořáku. Eliminací přilnavosti je také usnadněn proces 

čištění hořáku a významně prodlužuje jeho životnost. Hořící palivo je provzdušňováno a promícháváno po celé délce 

topeniště, což zintenzivňuje spalovací proces a umožňuje dokonalé spalování přiváděného paliva. Hořák se vyznačuje 

velmi nízkou spotřebou elektrické energie. Ve spolupráci s moderní řídící jednotkou je vybaven bezpečnostním 

zařízením, které v případě přehřátí systému, ztráty plamene v topeništi nebo poruchy ventilátoru přeruší dodávku 

paliva. Při přerušení elektrického napájení se podávání paliva automaticky vypne, zůstatek paliva v topeništi nevede k 

riziku poškození hořáku. Hořák je vybaven měřákem průtoku vzduchu a ve spolupráci s  odtahovým ventilátorem, který 

moduluje svůj výkon zajišťuje vždy přesné množství proudění spalovacího vzduchu. Odtahový ventilátor osazený na 

kouřovodu zároveň zajišťuje podtlak ve spalovací komoře kotel a tím zabraňuje zpětnému prohoření plamene do 

podavače paliva = bezpečný provoz. 

4.3  Činnost hořáku  

Činnost hořáku je zahájena dodávkou paliva ze zásobníku (5) šnekovým podavačem (8), propojeným se samotným 

hořákem pomocí flexibilní hadice a připojovacího kolena (6). Následně je dávka paliva posunuta šnekovým podavačem 

v hořáku do rotačního topeniště. Po přísunu dostatečné dávky paliva do hořáku následuje jeho zapálení keramickou 

spirálou. Po zapálení přejde hořák do režimu běžného provozu dle předem definovaných parametrů. Vzduch, který je 

nezbytný pro spalování paliva, je dodáván odtahovým ventilátorem (19) přes provzdušňovací komoru do rotačního 

topeniště a určité množství vzduchu proudí přes komoru na zapalovací spirálu. Přívod vzduchu do hořáku je umístěn v 

jeho spodní části. Vzduch je nasáván přes měřák průtoku vzduchu, na základě kterého odtahový ventilátor moduluje 

svým výkonem, čímž zajišťuje proudění stále stejného množství vzduchu do spalovací komory hořáku – to zajišťuje 

kvalitní a bezpečné spalování po celou dobu provozu kotle. Během provozu hořáku probíhá cyklické otáčení topeniště  

a provzdušňovací komory, realizováno prostřednictvím mechanismu s pohonem. Frekvence otáčení je nastavitelná. 

Zbytky po spalování jsou přesunuty do přední části hořáku, kde propadávají do popelníku kotle.  

 

Díky práci s odtahovým ventilátorem je spalovací komora hořáku i kotle v podtlaku, což zajišťuje bezpečný 

provoz kotle.  
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4.4 Řídící, regulační a zabezpečovací prvky kotle 

Řízení a regulaci kotle zajišťuje řídící jednotka – viz samostatný návod k obsluze. 

 

Zabezpečovací prvky, které hlídají bezpečný chod kotle: 

 

• Havarijní termostat slouží k zajištění topného systému proti přehřátí. Výrobcem je nastaven na teplotu cca 

95-100 °C, tj. na vyšší teplotu, než je možno nastavit požadovanou teplotu na kotli. Havarijní termostat je 

umístěn na zadní stěně kotle v rozvaděči řídící jednotky.  

• Bezpečnostní čidlo teploty hořáku je umístěno přímo v trubce hořáku, kterou padají pelety při podávání ze 

zásobníku. Čidlo slouží k detekci zvýšené teploty při zanešeném hořáku, případně pro detekci prohoření 

plamene do antistatické tavitelné hadice, která propojuje externí podavač s hořákem. Prohoření plamene 

hrozí jen ve velmi výjimečných případech absolutního zanesení výměníku kotle, jinak je tato ochrana zajištěna 

odtahovým ventilátorem. Pokud se bezpečnostním čidle dosáhne teploty 60°C, řídící jednotka aktivuje alarm, 

zastaví podávání pelet a práci ventilátoru. Alarm musí zrušit obsluha po kontrole a vyčištění hořáku.  

• Optické čidlo (fotodioda) detekuje přítomnost plamene v topeništi. V případě, že v topeništi není dostatečný 

plamen, řídící jednotka zahájí automatické zapalování, tj. do hořáku dopraví malé množství paliva a je 

aktivována zapalovací spirála. Režim zapalování trvá cca 2 až 3 minuty a kotel přejde do normálního provozu. 

Pokud však k zapálení nedojde, celý proces se opakuje (celkem 3 pokusy). Po neúspěšném zapálení se na 

displeji řídící jednotky objeví odpovídající alarm a další práce hořáku není možná až do odstranění poruchy.  

• Komínová klapka je umístěna mezi druhým a třetím tahem v horní části lamelového výměníku a slouží k 

regulaci teplot spalin na výstupu z kotle.  Při provozování kotle, kdy teplota spalin je vyšší než 100°C, musí být 

komínová klapka uzavřena, tj. páka komínové klapky na boku kotle musí být pootočená nadoraz co nejvíce 

nahoru (dopředu) a zajištěna aretačním šroubem. Při zátopu (studený komín) nebo při dlouhodobém 

provozování kotle na nižší výkony se doporučuje provozovat kotel s pootevřenou komínovou klapkou tak, aby 

teplota spalin neklesla pod 90°C. V tomto případě páku komínové klapky je zapotřebí pootočit směrem dolů 

(dozadu) a zajistit aretačním šroubem. 

• Přepad paliva je dalším zabezpečovacím prvkem proti prohoření paliva do zásobníku. Jedná se konstrukční 

uspořádání, kdy oba šnekové podavače (podavač ze zásobníku a podavač v hořáku) jsou propojeny tavitelnou 

flexibilní hadicí a připojovacím kolenem. Tím je vytvořena vzduchová mezera v dopravní cestě paliva mezi 

hořákem a zásobníkem, která chrání palivo v zásobníku před vznícením.  

• Měřák průtoku vzduchu spolu s odtahovým ventilátorem zajišťuje, aby do kotle proudilo vždy správné 

množství spalovacího vzduchu. V případě poškození ventilátoru, nebo ucpání sacího otvoru v hořáku řídící 

jednotka pomocí snímače otáček tuto situaci rozpozná a aktivuje alarm o poškození ventilátoru.  

4.5 Příslušenství kotle 

Standardní příslušenství:  

• návod k obsluze a instalaci kotle 

• návod k obsluze řídící jednotky kotle  

• dodatek k návodu k obsluze a instalací kotle Rotary Pell Premium – Montáž zásobníku paliva ke kotlům 

Rotary Pell Premium 19, 24, 29, 33  

• záruční list a protokol o spuštění kotle  

• keramické díly – viz kap. 6.2. 

• popelníková zásuvka 

• hráblo čištění 

 

Příslušenství na přání:  

• automatické čištění teplosměnných ploch výměníku 

• dálkové ovládání s funkcí pokojového termostatu ecoSTER TOUCH 
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• rozšiřující moduly B a C pro řízení dalších topných okruhů 

• internetový modul ecoNET 300 pro monitoring a správu kotle online  

 

Příslušenství na přání není zahrnuto v základní ceně kotle! 
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5 Umístění a instalace kotle 

5.1 Předpisy a směrnice 

Kotel na pevná paliva smí instalovat firma s platným oprávněním k montáži těchto zařízení. 

Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů. 

 

Topný systém musí být napuštěn vodou, která splňuje požadavky ČSN 07 7401: 1992 a zejména její tvrdost 

nesmí přesáhnout požadované parametry. 

 

Tab. č. 4 Parametry topné vody 

Parametr  Jednotka Hodnota  

Tvrdost  mmol/l 1  

Ca2+ 
 mmol/l 0,3  

koncentrace celkového Fe + Mn   mg/l 0,3 (doporučená hodnota)   

 

A) k otopné soustavě     
      

ČSN EN 303-5:2013 Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na 

     pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém  

     tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, 

     zkoušení a značení 

ČSN 06 0310:2014 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

ČSN 06 0830:2014 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN 07 7401:1992 Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry  

     do 8 MPa   

B) na komín     
   

ČSN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů  

     paliv   

 

C) vzhledem k požárním předpisům 

ČSN 06 1008:1997 

 

ČSN EN 13 501-1+A1:2010 

Požární bezpečnost tepelných zařízení 

 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb-Část 1: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň  

 

 

 

 

D) k elektrické síti 

ČSN 33 0165:1992 Elektrotechnické  předpisy.  Značení  vodičů  barvami  nebo  číslicemi.  

  Prováděcí ustanovení 

ČSN 33 1500:1990 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 

ČSN 33 2000-1 ed.2:2009 Elektrické  instalace  nízkého  napětí  -  Část  1:  Základní  hlediska, 

  stanovení základních charakteristik, definice  

  - 14 - 
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ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro  

     zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 

     zařízení - Všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Elektrické   instalace   nízkého   napětí   -   Část   7-701:   Zařízení 

     jednoúčelová  a  ve  zvláštních  objektech  -  Prostory  s  vanou  nebo 

     sprchou 

ČSN 33 2030:2014 Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny  

ČSN 33 2130 ed.2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 2180:1979 Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a  

     spotřebičů 

ČSN 33 2350:1982 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení ve  

     ztížených klimatických podmínkách  

ČSN 34 0350 ed.2:2009 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení  

ČSN EN 55 014-1 ed.3:2007 Elektromagnetická  kompatibilita  -  Požadavky  na  spotřebiče  pro 

     domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise 

ČSN EN 55 014-2:1998 Elektromagnetická  kompatibilita  -  Požadavky  na  spotřebiče  pro 

     domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - 

     Norma skupiny výrobků 

ČSN EN 60079-14 ed.3:2009 Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických 

     instalací 

ČSN EN 60335-1 ed.2:2003 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - 

     Část 1: Všeobecné požadavky 

ČSN EN 60335-2-102:2007 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - 

     Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a  

     pevná paliva obsahující elektrické spoje  

ČSN EN 60445 ed.4:2011 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 

     identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi 

ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro 

     emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem 

     <= 16 A) 

ČSN EN 61000-3-3 ed.2:2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování 

     změn  napětí,  kolísání  napětí  a  flikru  v  rozvodných  sítích  nízkého  

     napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <=16 A, které  

     není předmětem podmíněného připojení 

E) na hluk  
      

ČSN EN ISO 3746:2011 Akustika  -  Určování  hladin  akustického  výkonu  a  hladin  akustické  

     energie  zdrojů  hluku  pomocí  akustického  tlaku  -  Provozní  metoda 

     s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou 

ČSN EN ISO 11202:2010 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin 

     emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších  

     stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí  
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F) na strojní zařízení  
    

ČSN EN 614-1+A1:2009 Bezpečnost  strojních  zařízení  -  Ergonomické  zásady  navrhování  - 

     Část 1: Terminologie a všeobecné zásady  

ČSN EN 953+A1:2009 Bezpečnost  strojních  zařízení  -  Ochranné  kryty  -  Všeobecné 

     požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných  

     krytů 

ČSN EN 1037+A1:2008 Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění 

ČSN EN ISO 12100:2011 Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro  

     konstrukci 

ČSN EN ISO 13857:2008 Bezpečnost  strojních  zařízení  -  Bezpečné  vzdálenosti  k  zamezení 

     dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami 

 

 

5.2 Umístění kotle 

Kotel musí být instalován tak, aby byly dodrženy požadavky ČSN 061008 - Požární bezpečnost tepelných 

zařízení. 

 

Umístění kotle vzhledem k elektrické síti:  

• kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce (230V/50Hz) byla vždy přístupná.  

• kotel se připojuje k elektrické síti pevně připojeným pohyblivým přívodem ukončeným 

normalizovanou vidlicí. 

• ochrana proti úrazu elektrickým proudem musí být zabezpečena dle platných ČSN EN (viz kap.  

 

Umístění kotle vzhledem k požárním předpisům:  

1. Umístění na podlaze z nehořlavého materiálu 

• kotel postavit na nehořlavou tepelně izolující podložku přesahující půdorys kotle na všech 

stranách o 20 mm. 

• je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučuje se umístit jej na podezdívku vysokou minimálně 50 mm. 

Kotel musí stát vodorovně, případné nerovnosti podezdívky se eliminují větším našroubováním 

nebo vyšroubováním noh kotlového tělesa a nohy pod zásobníkem paliva.  

 

• součástí standardní výbavy kotle je izolace (kamenná vlna) obdélníkového tvaru, kterou při 

instalaci kotle v kotelně je zapotřebí umístit mezi dno kotlového tělesa a podlahu.  

 

2. Bezpečná vzdálenost od hořlavých hmot 

• nejmenší přípustná vzdálenost vnějších obrysů kotle a kouřovodu od hořlavých hmot (viz bližší 

specifikace v ČSN EN 13 501-1+A1:2010) při instalaci i při provozu kotle musí být nejméně 

400 mm. 
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Umístění kotle vzhledem k potřebnému manipulačnímu prostoru: 

• základní prostředí  AA5 / AB5 dle ČSN 33 2000-1 ed.2:2009 

• před kotlem musí být ponechán manipulační prostor min. 1000 mm  

• minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm 

• na straně zásobníku paliva mezera min. 500 mm pro případ vyjmutí hořáku  

• na straně kotlového tělesa mezera min. 500 mm pro možnost čištění konvekční plochy výměníku  

• nad zásobníkem paliva alespoň 500 mm pro možnost plného otevření víka zásobníku paliva 

 

Umístění kotle vzhledem ke komínu: 

 

• Propojení kotle Rotary PELL Premium s komínem se provádí pomoci kovové roury o průměru 

150 mm. Hrdlo odtahové ventilátoru má kónický tvar pro pohodlné usazení roury.  

 

Umístění paliva: 

 

• Palivo je nutno skladovat na suchém místě. 

• Je vyloučeno palivo ukládat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm.  

• Výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm nebo umístit 

palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel. 

 

Obrázek 4 Umístění kotle 
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Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod a odvod vzduchu pro spalování a 

větrání. Spotřeba vzduchu: 

- kotle Rotary PELL Premium 19 při jmenovitém výkonu činí asi 55 m3 . h-1 

- kotle Rotary PELL Premium 24 při jmenovitém výkonu činí asi 65 m3 . h-1 

- kotle Rotary PELL Premium 29 při jmenovitém výkonu činí asi 80 m3 . h-1 

- kotle Rotary PELL Premium 33 při jmenovitém výkonu činí asi 90 m3 . h-1 

 

Připojení potrubí topného systému případně potrubí topné vložky ohřívače musí provést osoba dle předpisů 

oprávněná. 

 

Při napojení kotle na topný systém musí být v nejnižším místě a co nejblíže kotli umístěn 

vypouštěcí kohout. 

 

5.3 Instalace odtahového ventilátoru 

Odtahový ventilátor je dodávaný demontovaný z  důvodu bezpečnosti při přepravě kotle. Ventilátor instalujte 

na hrdlo kouřovodu kotle, natočte si jej do požadovaného úhlu dle dané instalace a zajistěte šroubem. Po 

propojení hrdla odtahového ventilátoru s komínem zatmelte místo spoje ventilátoru a kotle vhodným 

kamnářským tmelem, aby nedocházelo k přisávání falešného vzduchu. 

5.4 Připojení ke komínu 

Průřez komínu nesmí být menší než 200 cm2. 

Odvod kouřovodem upevněným pouze v sopouchu a nasazeným na odtahové hrdlo kotle musí být pevně 

sestaven tak, aby nedošlo k náhodnému nebo samovolnému uvolnění připojovacích trubek. Odvod delší než 2 

m musí být pevně zakotven. Všechny součásti kouřovodu musí být z nehořlavých materiálů.  

Netěsnosti v kouřovodu (spáry) doporučujeme utěsnit tmelem určeným pro tyto účely nebo přelepením 

hliníkové pásky. 

Doporučujeme, aby komínový průduch byl dostatečně tepelně izolován a chráněn proti ochlazení vhodným 

situováním do budovy. Komín, který je nadměrně ochlazován, musí být vyvložkován tak, aby nedocházelo ke 

kondenzaci par v ochlazených spalinách a k vsakování kondenzátu do komínového tělesa. 

Nedoporučujeme, aby délka neizolovaného kouřovodu přesáhla 1 m. V neizolovaném kouřovodu dochází k 

ochlazování spalin, při provozu na nízký výkon pak hrozí kondenzace vlhkosti spalin.  

Připojení kotle ke komínu musí být provedeno tak, aby byly dodrženy požadavky ČSN 73 4201:2010 Komíny a 

kouřovody.  

Propojení kotle Rotary Pell Premium s komínem se provádí pomoci kovové roury o průměru 145 nebo 150 mm.  

5.5 Elektrické připojení 

Viz samostatný návod k řídící jednotce ecoMAX 860P3-C nebo ecoMAX 920P 
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5.6 Hydraulická schémata 

5.6.1 Schéma č.1 

Hydraulické schéma zapojení s čtyřcestným ventilem pro ochranu zpátečky a pro jeden topný okruh včetně 

ohřevu TUV. 

 

 

 

1 – kotel RP Premium, 2 – regulátor, 10 – čerpadlo kotle, 13 – kulový ventil, 18 – zásobník TUV, 19 – čerpadlo 
TUV, 20 – čidlo teploty TUV, 21 – čidlo teploty MIX1 (CT4), 22 – čerpadlo MIX1, 28 – ecoSTER, 31 – čidlo 
venkovní teploty, 41 – cirkulační čerpadlo TUV, 48 – pohon směšovacího ventilu, 49 – čidlo teploty vratné vody  

Zobrazené schéma zapojení nenahrazuje projekt vytápění!!! 

Na vratné vodě do kotle musí být instalován ventil, který 

zajistí, že vratná voda do kotle bude mít minimálně 60°C. 
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5.6.2 Schéma č. 2 

 

Hydraulické schéma zapojení s rozšiřujícím modulem B. Řízení třech topných okruhů včetně ohřevu TUV. 

1 – kotel RP Premium, 2 – regulátor, 10 – čerpadlo kotle, 13 – kulový ventil, 18  - zásobník TUV, 19 – čerpadlo 

TUV, 20 – čidlo teploty TUV, 21 – čidlo teploty MIX1 (CT4), 22 – čerpadlo MIX1, 23 – pohon směšovacího ventilu 

MIX1, 24 – čidlo teploty MIX2 (CT4), 25 – čerpadlo MIX2, 26 – pohon směšovacího ventilu MIX2, 28 – ecoSTER, 

31 – čidlo venkovní teploty, 34 – rozšiřující modul, 35 – čidlo teploty MIX3, 36 – čerpadlo MIX3, 37 – pohon 

směšovacího ventilu MIX3, 41 – cirkulační čerpadlo TUV, 47 - termostatický trojcestný ventil pro ochranu 

zpátečky, 49 – čidlo teploty vratné vody (CT4), 50 – hydraulický vyrovnávač tlaků

Zobrazené schéma zapojení nenahrazuje projekt vytápění!!! 

Na vratné vodě do kotle musí být instalován ventil, který 

zajistí, že vratná voda do kotle bude mít minimálně 60°C. 
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5.6.3 Schéma č. 3 

Hydraulické schéma zapojení s rozšiřujícími moduly B a C. Řízení až pěti topných okruhů, včetně ohřevu TUV. Řízení nabíjení akumulační nádrže  

1 – kotel RP Premium, 2 – regulátor, 10 – čerpadlo kotle, 13 - kulový ventil, 14 – akumulační nádrž, 15 – horní čidlo akumulace (CT4), 16 – dolní čidlo akumulace (CT4), 18 – zásobník TUV, 

19 – čerpadlo TUV, 20 – čidlo teploty TUV, 21 – čidlo teploty MIX1 (CT4), 22 – čerpadlo MIX1, 23 – pohon směšovacího ventilu MIX1, 24 – čidlo teploty MIX2 (CT4), 25 – čerpadlo MIX2, 26 

– pohon směšovacího ventilu MIX2, 28 – ecoSTER, 30 – univerzální termostat, 31 – čidlo venkovní teploty, 34 – rozšiřující modul, 35 – čidlo teploty MIX3, 36 – čerpadlo MIX3, 37 – pohon 

směšovacího ventilu MIX3, 38 - čidlo teploty MIX4, 39 – čerpadlo MIX4, 40 - pohon směšovacího ventilu MIX4, 41 – cirkulační čerpadlo TUV, 44 – čidlo teploty MIX5, 45 – čerpadlo MIX5, 

46 – pohon směšovacího ventilu MIX5, 47 – termostatický trojcestný ventil pro ochranu zpátečky   

Zobrazené schéma zapojení nenahrazuje projekt vytápění!!! 

Na vratné vodě do kotle musí být instalován ventil, který 

zajistí, že vratná voda do kotle bude mít minimálně 60°C. 
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6 Uvedení kotle do provozu 

Uvedení kotle do provozu smí provádět pouze smluvní servisní organizace oprávněná k provádění této 

činnosti. 

6.1 Připojovací rozměry 

 

Rozměr  RP Premium 19 RP Premium 24 RP Premium 29 RP Premium 33 

A mm 1033 1249 1362 
B mm 220 

C mm 191 210 

D mm 191 210 

E mm 191 210 

F mm 147-149 

G mm 1112 1329 1448 

H mm 120 

I Js G 1“ G 6/4“ 

J Js G 1/2" 

K Js G 1“ G 6/4“ 

Obrázek 5 Připopojovací rozměry kotle 
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6.2 Osazení keramiky do spalovací komory 

K instalaci keramických dílů do spalovací komory je oprávněna výhradně servisní firma proškolená výrobcem. 

Prvotní vložení keramiky do spalovací komory musí být provedeno výhradně servisní firmou s platným 

oprávněním k servisu a uvádění kotlů Rotary Pell Premium do provozu. Uživatel kotle je oprávněn k montáži a 

demontáži keramiky ve spalovací komoře podle pokynů servisní firmy nejdříve po autorizovaném uvedení kotle 

do provozu a provedení topné zkoušky. 

 

Provozování kotle bez keramiky je nepřípustné! Hrozí riziko tepelného poškození kotle, popř. 

požáru! 

 

• Keramickou tvarovku (3) osadit na nosníky (1) do spodní části spalovací komory tak, aby kryla její 

boční stěnu. 

• Keramickou desku (4) osadit svisle do spodní části spalovací komory tak, aby kryla její zadní stěnu. 

Sešikmení této desky přitom dosedne na šikminu keramické tvarovky. U modelu Rotary Pell Premium 

33 se tato keramická deska zapře o tvarovku a železný pásek navařený na zadní stěnu tělesa kotle. 

 

Obrázek 6 Náhled spalovacího prostoru kotle 



- 24 - 

  

 

 

6.3 Kontrolní činnost před spuštěním kotle 

Před uvedením kotle do provozu je nutno provést resp. zkontrolovat:  

 

a) naplnění topného systému vodou 

Voda pro naplnění kotle a topné soustavy musí být čirá a bezbarvá, bez suspendovaných  látek, oleje a chemicky 

agresivních látek. Její tvrdost musí odpovídat ČSN 07 7401 : 1992 a je nezbytné, aby v případě, že tvrdost vody 

nevyhovuje, byla voda upravena. Ani několikanásobné ohřátí vody s vyšší tvrdostí nezabrání vyloučení solí na 

stěnách výměníku. Vysrážení 1 mm vápence snižuje v daném místě přestup tepla z kovu do vody o cca 10 %.  

Topné systémy s otevřenou expanzní nádobou dovolují přímý styk topné vody s atmosférou. V topném období 

expandující voda v nádrži pohlcuje kyslík, který zvyšuje korozivní účinky a současně dochází ke značnému 

odpařování vody. K doplnění je možné použít jen vody upravené na hodnoty dle ČSN 07 7401:1992. Topnou 

soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot.  

Během topného období je nutno dodržovat stálý objem vody v topném systému. Při doplňování topné soustavy 

vodou je nutno dbát na to, aby nedošlo k přisávání vzduchu do systému. Voda z kotle a topného systému se 

nesmí nikdy vypouštět nebo odebírat k použití kromě případů nezbytně nutných jako jsou opravy apod. 

Vypouštěním vody a napouštěním nové se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene.  

Je-li třeba doplnit vodu do topného systému, doplňujeme ji pouze do vychladlého kotle, aby nedošlo k 

poškození ocelového výměníku. 

 

b) těsnost topné soustavy 

 

c) připojení ke komínu - musí být schváleno kominickou firmou 

 

e) osazení keramických dílů ve spalovací komoře  

 

f) připojení k elektrické síti 

Zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a fázový vodič byl připojen na levou dutinku při pohledu 

zepředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky. 

 

g) kontrola emisí po první instalaci se provádí dle legislativních požadavků platných v zemi instalace kotle.  

Ukončení montáže a provedení topné zkoušky musí být zaznamenáno do „Protokolu o topné zkoušce“. 

 

6.4 Uvedení kotle do provozu 

1. Provést test účinnosti podavače – viz kapitola 7.1. 

2. Provést zátop v kotli 

3. Uvést kotel na provozní teplotu. Doporučená provozní teplota výstupní vody je 65 až 80 °C  

4. Opětovně zkontrolovat těsnost kotle a topného systému 

5. Provést topnou zkoušku dle příslušných norem (viz Protokol o topné skoušce)  

6. Seznámit uživatele s obsluhou kotle – viz kapitola 7 

7. Vyplnit záruční list a protokol o topné zkoušce 

  



- 25 - 

  

 

 

7 Obsluha kotle  

7.1 Kalibrace podavače 

Jedná se o velmi důležitou činnost. Správné a přesné změření a nastavení hodnoty „Množství paliva 

v testu“ do řídící jednotky rozhoduje o spolehlivosti provozu kotle. Zadání špatné hodnoty způsobí 

nesprávné fungování kotle. 

Pro přístup do této nabídky zvolte v regulátoru MENU -> Nastavení kotle -> Modulace výkonu -> Podavač 

 

Hodnota Množství paliva v testu definuje množství paliva, které je schopen podavač při daném uspořádání a 

sklonu dopravit do hořáku při nepřetržitém provozu za jednotku času (konkrétně za 6 min). Při jeho stanovení 

nutno postupovat následovně: 

1. Zkontrolovat správnost osazení šnekového podavače ze zásobníku.  

 

2. Naplnit zásobník předepsaným palivem – viz kap. 3. 

 

3. Regulátor propojit s hořákem 12-žilovým kabelem s konektorem. Pohon podavače zapojit do 

příslušného konektoru v hořáku. Připojit kotel k elektrické síti (230V/50Hz) pomocí kabelu s vidlicí. 

 

4. Flexibilní hadici včetně připojovacího kolena vysunout z horního nátrubku hořáku a umístit ji do 

vhodné nádoby. 

 

5. Tlačítkem START (MENU → Nastavení kotle → Modulace výkonu → Podavač → Plnění podavače) 

naplnit šnekový podavač ze zásobníku palivem. Plnění šnekového podavače ukončit tlačítkem STOP 

cca 30 s po tom, kdy z podavače začnou padat do nádoby pelety. Nádobu s napadanými peletami 

vyprázdnit a vrátit pod odpojené připojovací koleno. Tlačítkem DÁLE se přesunout rovnou do menu 

Test kalibrace (nebo cestou MENU → Nastavení kotle → Modulace výkonu → Podavač → Test 

podavače). 

 

6. Tlačítkem START spustit samotný test kalibrace podavače (MENU → Nastavení kotle → Modulace 

výkonu → Podavač → Test podavače). Podavač začne sypat palivo do nádoby a na displeji se 

odpočítává čas do konce testu. Po 6 min se test automaticky ukončí. 

 

7. Zvážit množství paliva dopraveného do nádoby. 

 

8. Zjištěnou hodnotu čisté hmotnosti v gramech zadat do řídící jednotky kotle (MENU → Nastavení kotle 

→ Modulace výkonu → Podavač → Množství paliva v testu). Tato hodnota má vliv na dávkování paliva 

během provozu kotle. Špatná hodnota způsobí špatnou funkčnost hořáku. Zadání nižší hodnoty, než je 

skutečná hodnota naměřena v testu, způsobí podávání většího množství paliva do hořáku během 

běžného provozu kotle. Zadání vyšší hodnoty, než je skutečná hodnota naměřena v testu, způsobí 

podávání menšího množství paliva do hořáku během běžného provozu kotle.  

 

9. Flexibilní hadici včetně připojovacího kolena nasunout zpět na horní nátrubek hořáku.  

 

Při použití jiného zásobníku a podavače než je originálně dodáváno výrobcem je nezbytné aby  

podavač byl vybaven plnou šnekovnicí s osou. Použití bezosé šnekovnice (pružiny) je zakázáno – 

důvodem je nadměrné přisávání falešného spalovacího vzduchu.  
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Při použití jiného než originálního podavače nesmí mít účinnosti menší než je uvedeno v tabulce níže. 

Model Účinnost podavače 

Rotary Pell Premium 19 5 kg/h 

Rotary Pell Premium 24 6 kg/h 

Rotary Pell Premium 29 7 kg/h 

Rotary Pell Premium 33 8 kg/h 

 

 

7.2 Zátop v kotli 

1. Zkontrolovat množství vody v topném systému.  

2. Zkontrolovat, zda uzavírací armatury mezi kotlem a topným systémem jsou otevřeny.  

3. Zkontrolovat funkčnost otopné soustavy (množství vody – tlak, nedošlo-li k zamrznutí) 

4. Zkontrolovat funkčnost kouřovodů (stav, těsnost,…) 

5. Zkontrolovat funkčnost oběhového čerpadla.  

6. Vyčistit hořák a popelníkovou zásuvku.  

7. Naplnit zásobník předepsaným palivem – viz kap. 3. Po doplnění zásobník pečlivě uzavřít, aby bylo 

zabráněno případnému nasávání falešného vzduchu do hořáku přes šnekový podavač paliva.  

8. Připojit kotel k elektrické síti (230V/50Hz) pomocí kabelu s vidlicí.  

9. Pokud tak nebylo učiněno již dříve, pomocí ručního režimu v řídící jednotce naplnit šnekový podavač 

ze zásobníku palivem.  

10. Zapnout řídící jednotku kotle (viz samostatný návod k obsluze řídící jednotky). Řídící jednotka 

vyhodnotí stav kotle a provede zátop. Nejprve se zapne ventilátor a profoukne hořák. Následně se 

aktivuje podavač paliva a dopraví do hořáku dávku paliva potřebnou pro rozhoření. Pak se aktivuje 

zapalovací spirála, která zažehne palivo. Čas rozhořívání je různý, záleží na druhu paliva, obvykle trvá 1 

až 3 min. Když dojde k zapálení paliva (tj. hodnota parametru měřeného optickým senzorem dosáhne 

nastavené hodnoty), režim zapalování se ukončí a kotel přejde do automatického provozu.  

 

7.3 Provoz kotle 

V tomto stavu je v provozu jak odtahový ventilátor, tak cyklování šnekového podavače paliva. Na displeji řídící 

jednotky jsou zobrazeny základní údaje týkající se topení kotle. Hořák moduluje svůj výkon podle nastavených 

parametrů tak, aby udržel požadovanou teplotu vody v kotli. Tento režim trvá do okamžiku, kdy teplota kotle 

(nebo prostoru) dosáhne nastavenou hodnotu (viz samostatný návod k obsluze řídící jednotky). 

Při výpadku napájecího napětí (230 V, 50 Hz) si řídící jednotka kotle zapamatuje svůj stav a ten zachová po 

obnovení napájení. 

Pokud teplota topné vody dosáhne cca 95 až 100°C, zareaguje havarijní termostat, který nezávisle na řídící 

jednotce odstaví kotel z provozu. Při vypnutí havarijního termostatu řídící jednotka signalizuje přehřátí. 

Havarijní termostat lze zapnout až po poklesu teploty pod nastavenou hodnotu o cca 20 °C a to tak, že se 

vyšroubuje černá krytka na havarijním termostatu (označení STB) a stlačí barevné tlačítko. Černou krytku nutno 

následně opět našroubovat na původní místo. 

Aby nedocházelo k nežádoucímu spínání havarijního termostatu vlivem tepelné setrvačnosti kotle, doporučuje 

se provozovat kotel na teplotách výstupní topné vody do 80°C.  

V případě opakovaného vypnutí havarijního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu 

opakovaného přehřátí kotle. 
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7.4 Nastavení odtahového ventilátoru  

Jak je uvedeno v kapitolách výše, hořák má instalovaný měřák průtoku vzduchu, pomocí kterého moduluje 

odtahový ventilátor a tím je zajištěno proudění konstantního množství vzduchu do spalovací komory hořáku. 

Hodnoty otáček (RPM) pro měření průtoku vzduchu jsou nastaveny výrobcem a jsou zobrazeny v  servisním 

menu – nedoporučujeme tyto hodnoty jakkoliv měnit.  Může být ale potřeba změnit nastavení ventilátoru 

v Menu -> Nastavení kotle -> modulace výkonu a to pro tři úrovně výkonu hořáku (Max, poloviční a minimální). 

Zda je nastavení ventilátoru správné zjistíte v Menu -> Informace, kde je zobrazena hodnota požadovaných 

RPM a aktuálně měřených RPM. Pokud je hodnota požadovaných RPM nižší než měřená hodnota RPM je 

nezbytné snížit výkon ventilátoru. Pokud je hodnota požadovaných RPM vyšší, než měřená hodnota RPM, 

znamená to, že výkon ventilátoru je nedostatečný a je třeba jeho výkon zvýšit.  

7.5 Odstavení kotle od provozu 

Odstavení kotle z provozu řeší řídící jednotka automaticky (viz samostatný návod k obsluze řídící jednotky), není 

zapotřebí zásah obsluhy. 

 

8 Důležitá upozornění 

• Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická,  smyslová nebo 

mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání 

spotřebiče.  

• Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle, který je v provozu, je nepřípustné.  

• Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynů do kotelny, nebo při pracích, při 

kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry 

hořlavými barvami, apod.), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.  

• Zvláštní pozornost musí být věnována spodní části zásobníku, kde se nachází šnekový podavač. 

Volný (otáčející se) konec šneku musí být stále zcela zasypán palivem a zajištěn tak, aby nebylo 

možné sahat na něho rukou. Rotující šnek může způsobit vážná poranění.  

• K zatápění v kotli je zakázáno používat hořlavých kapalin.  

• Případné pozorování plamene během provozu kotle se provádí pootevřením dvířek. Pokud je 

zapotřebí během provozu kotle dvířka otevřít (např. pro odstranění popela z popelníkové zásuvky), 

je třeba mít na paměti, že při tomto stavu existuje zvýšené nebezpečí úletu jisker a kouře do 

prostoru kotelny. Pak je nutno dvířka okamžitě důkladně zavřít. Otevírání dvířek během provozu 

kotle nutno provádět opatrně, tzn. mírně je pootevřít, vyčkat, až spaliny odvětrají ze spalovací 

komory a až pak je lze otevřít úplně.  

• Při provozu kotle je nutné mít pečlivě uzavřené víko zásobníku.  

• Palivo se plní do zásobníku maximálně do výšky cca 30 mm pod spodní hranu plnicího otvoru tak, 

aby bylo zajištěno spolehlivé uzavření víka zásobníku paliva.  

• Během provozu kotle je zakázáno jakýmkoli způsobem jej přetápět.  

• Na kotel a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho (viz kap. 5.2.) nesmí být 

kladeny předměty z hořlavých hmot.  

• Při vybírání popela z kotle nesmí být ve vzdálenosti minimálně 1500 mm od kotle hořlavé látky. 

Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem.  

• Při provozu kotle na nižší teplotu než 60°C dochází k rosení ocelového kotlového tělesa a tím k tzv. 

nízkoteplotní korozi, která zkracuje jeho životnost. Proto kotel musí být provozován při teplotě 60°C 

a vyšší.  
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• Po ukončení topné sezóny je nutno důkladně vyčistit kotel včetně kouřovodu. Kotelnu nutno 

udržovat v čistotě a suchu.  

• Je zakázáno jakkoliv zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle.  

• Je zakázáno používat hořák bez namontovaných krytů.  

• Kotel je provozován s odtahovým ventilátorem.  

• Kotel je provozován při podtlaku na výstupu spalin.  

• Kotel pracuje při podmínkách bez kondenzace.  

• Hořák nelze provozovat jako samostatné zařízení.  

 

8.1 Zbytková rizika a jejich prevence 

Rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného 

nesprávného používání byla minimalizována dostupnými technickými prostředky. Přes realizovaná konstrukční 

a technická opatření zůstávají při provozu kotle určitá zbytková rizika vyplývající z analýzy rizik, která jsou dána 

technologickým procesem při různých fázích životnosti zařízení. 

Jedná se zejména o rizika vzniklá nepozorností obsluhy kotle a nedodržením bezpečnostních zásad při 

provozu. 

Pro další snížení rizik a zajištění vyšší účinnosti bezpečnostní ochrany upozorňujeme na možný vznik určitých 

zbytkových rizik, která nelze žádným technickým řešením odstranit.  

 

a) Elektrická rizika 

• připojování, údržbu a opravy elektrických částí kotle smí provádět pouze odborně kvalifikovaní 

pracovníci v souladu s platnými technickými předpisy a normami  

• přívodní elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům 

• přívodní kabel a elektroinstalaci kotle je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v předepsaném stavu  

• při jakémkoliv poškození elektrického zařízení je nutno kotel odstavit z provozu, odpojit zařízení od 

elektrické sítě a zajistit kvalifikovanou opravu  

• je zakázáno zasahovat do zapojení bezpečnostních obvodů, popřípadě provádět jakékoliv 

neoprávněné zásahy, které mají vztah k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení  

 

b) Tepelná rizika 

• kotel nesmí být vystaven vyššímu pracovnímu přetlaku, než je předepsáno  

• je zakázáno kotel přetápět 

• kotel musí být chráněn proti nízkoteplotní korozi vhodným zapojením s automatickou ochranou 

teploty zpátečky 

• v kotli lze spalovat jen předepsané palivo 

• je zakázáno skladování hořlavin v blízkosti kotle 

• při obsluze kotle je zapotřebí věnovat maximální pozornost na nebezpečí popálení od zdrojů tepla  

 

c) Rizika vyvolaná manipulaci s palivem  

• při manipulaci s palivem dochází k emisi tuhých částic. Proto by obsluha měla podle stupně prašnosti 

používat vhodné ochranné pracovní pomůcky. 

• protože se jedná o palivo, je třeba dodržovat příslušné protipožární předpisy a musí být dostupný 

vhodný hasicí přístroj 

 

d) Ergonomická rizika 
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• kotel musí v kotelně stát ve vodorovné poloze 

• je zakázáno vkládat ruce do šnekového podavače 

• za provozu kotle musí být veškerá dvířka, víka a kryty řádně uzavřeny  
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9 Údržba kotle 

Údržbu kotle smí provádět pouze osoba řádně proškolena autorizovanou servisní firmou a seznámena s 

tímto návodem k obsluze.  

1. Je nutno dbát na včasné doplňování paliva. Pokud v zásobníku zbývá jen malé množství paliva, musí 

být okamžitě doplněno, aby nedocházelo k nasávání „falešného“ vzduchu, popř. zakouření zásobníku. 

Pozor na opětovné správné uzavření víka zásobníku paliva!  

2. Je-li kotel správně seřízen, palivo je zcela vyhořelé tehdy, když dosáhne okraje rotační části hořáku. 

Popel pak padá do popelníkové zásuvky. Spalovací prostor je samočisticí a při průměrném výkonu 

vyžaduje popelníková zásuvka vyprázdnit 1x za týden (nutno použít ochranné rukavice). Občas může 

kousek škváry uvíznout mezi okrajem na hraně rotační části hořáku. Pak je nutné jej pomocí 

pohrabáče odstranit. 

3. Při nepřetržitém provozu kotle se doporučuje 1x za měsíc vyčistit teplosměnnou plochu kotlového 

tělesa. Dochází totiž k zanášení teplosměnných ploch, což může značně ovlivnit přenos tepla a tím 

účinnost kotle. Po ukončení topné sezóny nutno kotel kompletně celý pečlivě vyčistit.  

4. Při čištění teplosměnných ploch (výměníku), doporučujeme přes spodní dvířka vytáhnout popleník, za 

kterým ze nachází ucpávka výměníku z izolačního materiálu. Ucpávku opatrně vyjměte a vyčistěte 

prostor pod výměníkem, kam napadaly saze a popel během čištění výměníku.  

5. Minerály obsažené v dřevních peletách mohou během provozu kotle v prostoru ohniště na rotační 

části hořáku vytvářet tvrdé usazeniny, které mohou následně negativně ovlivnit spolehlivost a kvalitu 

spalování. Pro vyhnutí se riziku tohoto jevu se doporučuje minimálně 1x za týden kontrolovat prostor 

hořáku a v případě výskytu tvrdých usazenin na hořáku je nutno hořák vyjmout a nalepenou masu 

mechanicky odstranit. 

6. Dále se doporučuje občasné vnější očištění hořáku a podavače. Čištění nutno provádět suchým 

štětcem. Kotel v této době musí být odpojen od přívodu elektrické energie.  

7. Během čištění kotle nutno očistit i žáruvzdorné keramické díly, které jsou umístěny ve spalovací 

komoře u hořáku. 

8. Jelikož je v prostoru hořáku za provozu ventilátoru vytvářen podtlak, je nutno dbát na dokonalou 

těsnost kotle (dvířka kotle, vrchní poklop kotlového tělesa, víko zásobníku paliva, apod.), aby 

nedocházelo k sání falešného vzduchu 

9. Převodovka pohonu podavače paliva je výrobcem standardně plněna syntetickým olejem, proto není 

její další údržba nutná. 

10. Veškerá údržba a servis musí být prováděny po předchozím odpojení kotle od e lektrické energie a 

vychladnutí kotle.  
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10 Bezpečnostní pokyny 

Lze provozovat jen takové zařízení, které bylo instalované a uvedené do provozu dle dokumentace, 

a které je v odpovídajícím technickém stavu.  

 

 
Při manipulaci s výrobkem na místo určení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. Pro přepravu se smí 
použít pomůcky a přepravní zařízení k  tomuto účelu určené s odpovídající hmotností přepravovaného výrobku 
(hmotnost výrobku je uvedena na výrobním štítku). 
 
Kontrola spalinových cest a komínů musí být provedena dle platných předpisů.  Kouřovod musí být bezpečně 
zaústěn do komínového průduchu. Kouřovody musí být mechanicky pevné, těsné proti pronikání spalin, 
čistitelné a musí od kotle do komína stoupat. Stav komínu je třeba pravidelně kontrolovat. Čisticí otvor v 
komíně je nutno důsledně uzavřít, aby se ventilátorem vháněný kouř netěsnostmi nedostal do okolního 
prostoru. Na jeden komínový průduch se může zapojit jen 1 kotel. Připojení spotřebiče ke komínovému 

průduchu musí být vždy provedeno se souhlasem příslušného kominického cechu. Kouřovody nesmí být vedeny 
cizími užitkovými nebo bytovými prostory. Vnitřní průřez kouřovodu nesmí být větší než vnitřní průměr 
sopouchu a nesmí se směrem k sopouchu zužovat. Způsoby provedení prostupů kouřovodů jsou uvedeny v 
ČSN. 

S výjimkou schválených tekutých podpalovačů je k zatápění zakázáno používat hořlavých kapalin (benzín, olej 

apod.). 

Odstranění závad na kotli lze provést jen na vyhaslém a odpojeném kotli od elektrické sítě. 

Zásahy do kotle a elektrického zapojení kotle jsou zakázané!  

Kotel může být připojen pouze do odpovídající zásuvky 230 V nebo do rozvaděče. Po instalaci musí být síťová 

zásuvka nebo rozvaděč přístupné bez omezení. 

V kotelně musí být odpovídající osvětlení. 

Zásah do elektrické části kotle může provést jen odborně kvalifikovaný pracovník.  

Instalace a provozování kotle (kotelny) musí splňovat příslušné projektové, bezpečnostní a hygienické předpisy.  

Obsluha kotlů se musí řídit návodem k montáži, instalaci a obsluze. 

Obsluha kotle musí být osoba starší 18 let seznámená s návodem a provozem spotřebiče. Nechat děti bez 

dozoru u kotlů, které jsou v provozu, je nepřípustné. Kotle musí být při provozu pod občasnou kontrolou 

obsluhy. 

U veškerých činností spojených s obsluhou kotle je nutné používat ochranné rukavice a ochranné brýle.  

Na kotel a do blízkosti přikládacích a vybíracích otvorů se nesmí odkládat hořlavé předměty. Popel je nutné 

odkládat do nehořlavých nádob s víkem. Vždy věnovat patřičnou pozornost tomu, že vnější povrchy kotle 

mohou být z hlediska dotyku horké. 

Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynů do kotelny nebo při pracích, při kterých vzniká 

přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami), kotel musí 

být včas před zahájením prací odstaven z provozu. 

Provozovatel je povinen minimálně 1x ročně provést kontrolu kotle a bezpečností výstroje a provést ověření 

funkčnosti dle místních provozních podmínek. V případě připojení kotle na výhradní tlakové zařízení (např. 

expanzní nádobu) je provozovatel povinen zajišťovat revize dle platných předpisů. 
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POZOR! Kotel se smí používat pouze k účelům použití, ke kterým je určen. 

 

11 Likvidace přepravního obalu 

➢ polyethylenovou krycí fólii odevzdat do kontejneru na plasty 

➢ dřevěnou podlážku rozebrat a spálit 

 

12 Likvidace kotle po skončení jeho životnosti  

➢ kotel vyčistit a rozebrat na jednotlivé díly 

➢ kovové díly odevzdat do sběrny kovového odpadu 

➢ keramické díly zlikvidovat jako domovní odpad nebo je lze použít jako stavební materiál 

➢ izolační desky a těsnící šňůry zlikvidovat jako domovní odpad 
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13 Související normy 

Otopná soustava  

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN EN303-5   Kotle pro ústřední vytápění 

ČSN 07 7401  Voda a pára pro tepelná energetická zařízení 

 

Komíny 

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

 

Požární předpisy 

ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb  

ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení 

 

Elektro 

ČSN EN 60445 ed. 2 Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - 

Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel 

písmenno číslicového systému 

ČSN 33 2000-3-701  Elektrotechnické předpisy El. zařízení část 3: Stanovení zákl. charakteristik  

ČSN 33 2000-4-41  Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-5-51  Elektrotechnické předpisy El. zařízení část 5: Stavba el. zařízení  

ČSN 33 2000-7-701  Elektrotechnické předpisy El. zařízení část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 

objektech 

ČSN EN 60079-14-2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - část 14 

ČSN 33 2030  Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřin  

ČSN 33 2130  Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody 

ČSN 33 2180  Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 

ČSN EN 60 446 Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – Značení vodičů 

barvami nebo číslicemi 

ČSN EN 50 165 Elektrická zařízení neelektrických spotřebičů pro domácnost. Bezpečnost požadavky  

ČSN EN 55 014-1 Elektromagnetická kompatabilita – požadavky na spotřebiče pro domácnosti část 1 

ČSN EN 60335-1 ed.22003,+1:2004+A11:2004+A1:2005+2:2006+A12:2006+a2:2007+ 3:2007+ Z1:2007 

   Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost – část 1:  

  všeobecné požadavky 

ČSN EN 60335-2-102 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost – část 2 

 
  



- 34 - 

  

 

 

14 Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku 

Zařízení bylo vyrobeno a odzkoušeno dle platné dokumentace a vyhovuje platné ČSN  EN303-5 Kotle pro 

ústřední vytápění. 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

Záruční doba na kotel je 24 měsíců. Záruční doba na tlakovou část kotle je 60 měsíců.  

 

Záruka se vztahuje pouze na kotel, který je provozován dle pokynů uvedených v návodu k montáži, instalaci, 

obsluze a spuštěný autorizovanou firmou.  

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení.  

 

Záruka se vztahuje na bezplatnou výměnu vadného náhradního dílu. Nový náhradní díl Vám bude odeslán do 

24 hod. od nahlášení reklamace do obchodního oddělení společnosti BLAZE HARMONY s.r.o. V případě 

nedoručení vadného náhradního dílu do obchodního oddělení společnosti BLAZE HARMONY s.r.o. do 14-ti dnů 

od obdržení nového dílu, zaniká tímto záruka na výrobek (kotel). Záruka se nevztahuje na cestovní náhrady 

spojené s výměnou, které budou účtovány dle aktuální výše cestovních náhrad.  

 

Záruka se nevztahuje mimo jiné na poruchy vzniklé: 

• napojením kotle na větší tlak vody než 300 kPa 

• používáním jiného než doporučeného paliva 

• při nesprávném provozování (např. časté odstávky a přetápění kotle)  

• připojením kotle na jinou síť než 230V/50Hz či na poruchovou síť 

• neupravenou vodou (např. usazený vodní kámen v kotli) 

• při neodborné obsluze a mechanickém poškození dílů  

• při nesprávně dimenzovaném a nesprávně provedeném topném systému  

• násilným zacházením, zásahem do konstrukce kotle, živelní pohromou, nesprávným skladováním nebo 

z jiných důvodů, výrobcem neovlivněných 

• přetápěním kotle a tím způsobených odstávek. Záruka zaniká při překročení 200 hodin v přetopení 

 

Nedodržení výše uvedeného má za následek ztrátu záruky.  

 

Při reklamaci v záruční době se obracejte na servisní a montážní organizaci, která uvedla Váš výrobek do 

provozu.  

 

Pokud první uvedení kotle do provozu provede neoprávněná osoba, zaniká záruka na výrobek!  

 

Výrobci je nutné ihned po uvedení kotle do provozu zaslat řádně vyplněný a podepsaný dokument „Kontrolní 

list uvedení kotle do provozu a protokol o topné zkoušce“. Bez splnění této podmínky nemůže výrobce uznat 

opravu jako záruční.  

Při oznámení závady je nutné nahlásit:  

• výrobní číslo kotle 

• datum instalace 

• autorizovanou firmu, která kotel uvedla do provozu 

• okolnosti poruchy (popis poruchy) 
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Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v návodě.  

15 UPOZORNĚNÍ! 

 

Řádně vyplněný záruční list určený pro výrobce kotle BLAZE 

HARMONY obratem vraťte na níže uvedenou adresu: 

BLAZE HARMONY s.r.o. 

Trnávka 37 

751 31 Lipník nad Bečvou 

Česká republika 
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16 Záznam o provedených opravách 

Záznam o provedených záručních i pozáručních opravách 

a provádění kontrol výrobku 

Datum záznamu Provedená činnost Smluvní 

servisní organizace 

(podpis, razítko) 

Podpis zákazníka 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



- 37 - 

  

 

 

17 Prohlášení o shodě   
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BLAZE HARMONY s.r.o. 

Trnávka 37, 751 31 Lipník nad Bečvou 

Česká republika 

Tel.: +420 777515172 

E-mail: info@blazeharmony.com, www.blazeharmony.com 
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