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1. URČENÉ POUŽITIE

Kotle na tuhé palivo značky LIEPSNELÉ sú zamerané na vykurovanie obytných, mestských 
 a priemyselných zariadení, ktoré majú nainštalovaný centrálny vykurovací systém. 
Kotle sú rozdelené do 6 typov: 
Typy L-10, L-20 a L40 sú kotle na palivové drevo, piliny a brikety, zatiaľ čo typy L10u, L20u a 

L40u sú kotle na palivové drevo, piliny, brikety, rašelinu a uhlie. 
K vyhrievaciemu systému môžu byť pripojené nasledujúce komponenty: 
- Radiátory;  
- Bojlery (pre ohrievanie vody z vodovodu);  
- Ohrievače; 
- Akumulačné nádrže;  
- Iné typy kotlov (naftové, plynové alebo elektrické); - vyhrievanie podláh.  
Vykurovací systém sa môže skladať z prirodzeného alebo núteného obehu, ako aj z otvoreného alebo 
uzavretého. V prípade uzavretého vykurovacieho systému je potrebné použiť chladiaci ventil na 
reguláciu teploty značky "Regulus DBV1" alebo chladiace ventily na reguláciu teploty rovnakého typu a 
parametrov vyrobených inými výrobcami. 

2. VYBAVENIE KOTLA

1) Vzduchová klapka (vložená v hornej časti kotla).
2) Tlakový bezpečnostný ventil (1.5 bar).
3) Teplomer.
4) Potrubie na prívod vzduchu (pre univerzálne typy kotlov). 6. Lanko pre potrubie na prívod vzduchu.
5) Regulátor ťahu honeywell
6) Liatinové rošty (pre univerzálne typy kotlov).
7) Technické osvedčenie, návod na použitie.
8) Po otvorení kotla skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčiastky vybavenia.

Odporúčame zakúpiť záložný generátor v prípade výpadkov elektriny. 
VAROVANIE: Pred inštaláciou kotla sa uistite, že ste namazali dvíhacie lanko, tiež pánty na dveroch a 

uzatváracie háky.
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3. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL KOTLA L-10 L-20 L-40 L-10u L-20u L-40u 

Výkon (Kw) 10 kW 20 kW 40 kW 10 kW 20 kW 40 kW 

Vykurovaná plocha(m2) 50-100 80-200 180-400 50-100 80-200 180-400 

Objem palivového priestoru(m3) 0,16 0,19 0,31 0,14 0,17 0,28 

Kapacita pre uhlie (kg) 70 125 210 

Kapacita palivového dreva (kg) 35 48 75 30 48 75 

Odporúčaná dížka polien (cm) 25-35 35-45 45-55 25-35 35-45 45-55 

Množstvo vody v kotli (l) 30 35 45 30 35 45 

Dĺžka spaľovania jednoho naloženia
dreva(hod.) min-max 6-31 6-31 6-31 6-31 6-31 6-31 

Dĺžka spaľovania jednoho naloženia
uhlia (dni) min-max 3 – 7 3 – 7 3 – 7 

Koeficient účinnosti (%) 91 91 91 91 91 91 

Maximálny tlak vody v kotli 
(bar) 2 2 2 2 2 2 

Tlakový ochranný ventil (bar) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Maximálny prietok ohriatej vody
(m3/ h) 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 

Teplota vody v kotli (°C) 70 70 70 80 80 80 

Rozmery otvoru na nakladanie paliva
(mm) 260x220 260x220 280x240 260x220 260x220 280x240 

Prípojka na prívod vody 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 

Prípojka na vratnú vodu 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 

Dľžka od spodu kotla po komín 
 (mm) 1280 1500 1500 1280 1500 1500 

Priemer komína(mm) 160 180 180 160 180 180 

Minimálny obsah prierezu komína
(cm2) 250 250 290 250 250 290 

Rozmery (mm) 
Výška 1700 1900 1700 1900 1900 1900 
Priemer 560 560 680 560 560        680 

Hmotnosť kotla (kg) 164 198 264 183 222 300 



4. KONŠTRUKCIA KOTLA

1. Ventilátor

2. Vzduchová klapka

3. Kladkový systém

4. Regulátor ťahu honeywell

5. Výstup pre ohriatu vodu

6. Komora na ohrievanie vzduchu

7. Výstupný otvor pre dymovod

8. Dvíhacie lano pre privádzač vzduchu

9. Prepínací ventil,  za rúrkou na prívod

vzduchu 

10. Dvere na nakladanie paliva

11. Privádzač vzduchu

12. Palivo

13. Háčik na uchytenie lanka

14. Dvierka na odstránenie popola

15. Liatinový rošt

16. Háky na držanie roštov

17. Prípojka pre vratnú vodu

18. Rúrka na prívod vzduchu

19. Pripojenie pre tlakový ochranný ventil
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5. OPIS KONŠTRUKCIE  KOTLA

Kotol je oceľový valec obklopený ďalším oceľovým valcom s vačším priemerom,vrátane kompletnej 
ohrievacej konštrukcie. Ohriata voda cirkuluje medzi oboma valcami. Honeywell regulátor je umiestnený na 
prednej strane kotla (4). Na kotli sú aj dvierka na nakladanie paliva (10), dvierka na odstránenie popola (14) 
a výstupný otvor pre dym (7) umiestnený na konštrukcii. Tiež sú na ňom prípojky na prívod a odvod vody (5-
17). Kotol obsahuje vzduchovú ohrevnú komoru umiestnenú v hornej časti spaľovacej komory kotla s 
cieľom zlepšiť kvalitu spaľovania paliva a prenos tepla (6). Nachádza sa tam aj prepínací ventil na prívod 
vzduchu (9) umiestnený v kotloch určených na spaľovanie rašeliny, brikiet, uhlia a obsahujúcich roštnice.  

Za účelom získať čo najviac tepla zo spaľovacieho procesu, medzi vyhrievacou komorou a stenami kotla 
je medzera, cez ktorú prúdi dym k vývodnému otvoru komína.  V spaľovacej komore je umiestnená 
vysúvacia rúrka na prívod vzduchu (18) s pripojeným privádzačom vzduchu (11) na konci.  

V hornej časti spaľovacej komory sa náchádza otvor na prívod vzduchu, ktorý tiež obsahuje klpaku na 
kontrolu privádzaného vzduchu (2).Nachádza sa tam lanko s krúžkom(12) na dvíhanie celého systému na 
prívod vzduchu a na pravej strane dverí na nakladanie paliva je háčik na upevnenie lanka(13).  

Účelom privádzača je správna distribúcia ohriateho vzduchu privádzaného do rozvadzača vzduchu 
umiestneného nad ohniskom. Privádzač vzduchu sa nachádza v blízkosti paliva, ale nie je taký horúci ako 
palivo počas horenia. Počas spaľovania sa privádzač vzduchu spúšťa dole, v závislosti od spaľovania paliva, 
tlačiac svojou váhou nespálené palivo nadol.  

Nie je odporúčané dvíhať privádzač zo svojho miesta počas spaľovacieho procesu. Ak je zdvíhaný a 
spúšťaný, tak sa otáča a klesá hlbšie do spaľovacieho priestoru. V dôsledku toho sa procesy prebiehajúce v 
kotli stávajú nehospodárne a časti systému pre prívod vzduchu sa rýchlejšie opotrebovávajú. V prípade 
požiarnej situácie sa musí privádzač vzduchu zo spaľovacieho priestora vytiahnuť, aby sa zmenšilo množstvo 
privádzaného vzduchu do spaľovacej zóny. 

6. INŠTRUKCIE NA INŠTALÁCIU KOTLA

 6.1.POŽIADAVKY NA KOTOLŇU 
Kotol musí byť nainštalovaný v priestoroch, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle zákona pre miestnosti na 

inštalovanie kotlov. Kotol sa osadí na betónový podstavec. Dno kotla sa vytmelí kominárskym tmelom. 
Tento betónový podstavec zároveň slúži ako akumulátor teploty, ktorý eliminuje kondenzovanie pri horení 
kotla.  

Miestnosť pre inštaláciu kotla musí byť najmenej 200 cm vysoká. Podlaha musí byť z betónu(minimálne 
na mieste, kde je kotol umiestnený). Miestnosť musí mať výmeru väčšiu ako 4 m². Miestnosť musí byť 
izolovaná od ostatných vykurovaných priestorov. Miestnosť, v ktorej je umiestnený kotol, musí mať 
ventilačné potrubie(rozmery najmenej 10x10 cm - 100cm2 ), alebo okno s neustálym prístupom čerstvého 
vzduchu. Kotol musí byť umiestnený na betónovej podlahe. Výsledné medzery medzi dnom pece a 
betónom majú byť vyplnené žiaruvzdorným silikónom na vonkajšej strane.   

Ak je použitý uzavretý vykurovací systém, tak je potrebné použiť termostatický chladiaci ventil typu 
"Regulus DBV1" alebo termostatické chladiace ventily rovnakého typu a parametrov vyrábaných inými 
výrobcami. Preto musí byť v miestnosti nainštalované kanalizačné potrubie pre prebytočnú horúcu vodu. 
Takéto ventily vyžadujú tiež prívod studenej vody.
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6.2. POŽIADAVKY NA KOMÍN 

Ak nemáte dostatočný ťah pre kotle na palivové drevo, je potrebné dodatočne nainštalovať sacie 
potrubie. Sacie potrubie je zahrnuté vo výbave univerzálnych typov kotlov. Kotol vyžaduje samostatný 
komín. Kotlový komín musí byť vo vodorovnej polohe, nie dlhší ako 150 cm, a nie kratší ako 20 cm, aby sa 
zabránilo toku kondenzátu z komína do kotla. Komín kotla musí byť v kĺboch dobre utesnený. Komíny by 
mali byť pravidelne čistené v súvislosti s požiadavkami protipožiarnej ochrany.  

Automatický regulátor trakcie(ťahu) je používaný na kontrolu ťahu a odstránenie vibrácii(vibrácie 
môžete zaznamenať, keď je ťah komína veľmi silný). Automatický regulátor ťahu komína nie je súčasťou 
vybavenia kotla. Ak je v tehlovom komíne umiestnená vložka z nerezovej ocele, je treba k  regulátoru 
trakcie pripojiť dodatočné T-éčko(5) a nainštalovať ich spoločne(Obr. 2). 

Obr. 2 

1. Regulátor ťahu

2. Dvierka na odstránenie kondenzátu

3. Vložka

4. T-éčko pre napojenie kotl. komína

5. T-éčko pre pripojenie regulátora

ťahu(trakcie) 

6. Zbierač kondenzátu

7. Kotol
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6.3. NASTAVENIA REGULÁTORA ŤAHU 

SK 

FR 124 
Regulátor ťahu pre kotle na tuhé palivá a viacpalivové kotle 

Špecifikácia produktu 

Aplikácia 

Regulátor  ťahu  FR 124  proporcionálne  otvára  alebo 
zatvára vstup  vzduchu do spaľovacieho  priestoru  kotla 
na  tuhé alebo kombinované palivá v závislosti na teplote 
výstupnej vody. 

Špeciálne vlastnosti 

• Konštrukcia testovaná podľa DIN 3440
(č. Testu FR 108796)

• Číselné stupnice pre zvislú alebo vodorovnú montáž

• štandardne dodávané s pákou 120 mm

• Kompaktná konštrukcia

Rozsah     použitia 

Používa sa pre kotle na tuhé palivá alebo kombinované 
palivá podľa DIN4751
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6.4 Konštrukcia 

Regulátor ťahu FR 124 sa skladá z: 

• telesa

• nastavovacieho kolieska

• puzdra teplotného snímača

• ovládacej páky

• retiazky

• teplotného snímača s voskovou náplňou
• vratnej pružiny

Technické údaje 

Rozsah nastavenia: 30 - 90oc 

Max. teplota snímača: 115oc 

Pripojenie: G 3/4" 

DÍžka retiazky: 1 m 

Popis 
činnosti 

Regulátor  ťahu  FR 124  riadi proces  spaľovania 
proporcionálnym otváraním alebo zatváraním 
vstupu vzduchu do spaľovacieho priestoru kotla. 
Vstavaný teplotný snímač sa pohybuje v 
závislosti na vykurovacej vstupnej vode 
ovládacou  pákou  spojenou retiazkou s klapkou 
ovládajúcou vstup vzduchu do spaľovacieho 
priestoru kotla na tuhé alebo kombinované 
palivo. 

Poznámka: Regulátor ťahu môže byť montovaný na kotol vo vodorovnej 
alebo  zvislej  polohe. V zvislej  polohe  platí  stupnica  teplôt s bielymi 
číslami. 
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Ak teplota prekročí 70°C (158°F) v kotloch na spaľovanie dreva alebo 85 °C (185°F) v kotloch na uhlie, 
vzduchový ventil (1) sa musí čiastočne uzavrieť, dokým sa nastaví stanovená teplota: 70°C (158°F) v kotloch 
na drevo alebo 85°C (185°F) v kotloch na uhlie. 

Upozornenie!  
Skontrolujte, či vzduchový ventil správne sedí na otvor na nasávanie vzduchu. Nesmú tam byť žiadne 

medzery. Otvor musí byť zatesnený . V prípade núdzovej požiarnej situácie je potrebné ihneď ručne zatvoriť 
ventil otáčaním skrutky na regulovanie teploty k smeru zatvárania. Toto preruší prúdenie vzduchu do 
spaľovacieho centra. 

6.5. POŽIADAVKY PRE PRIPOJENIE KOTLA K VYKUROVACIEMU SYSTÉMU 

Kotol musí byť nainštalovaný kvalifikovaným profesionálom, ktorý poskytuje garanciu za odvedenú prácu 
a ktorý má kompletné vedomosti o požiadavkách pre vykurovacie systémy a o ich podstatách fungovania. 

Existuje niekoľko kľúčových pravidiel pre inštaláciu kotla! 

Keď už je kotol zapojený a prebieha spaľovanie, ohriata voda musí striktne prúdiť jedným smerom a 
neprekročiť stanovené normy (L-10 250l / h) (L-20 600l / h) (L-40 1000l / h). Toto je jedno z 
najdôležitejších pravidiel. 

Doporučujeme: 

- Nainštalovať trojcestné namiesto štvorcestných rozvodných ventilov. 
Aby sa zabránilo obtoku kotla,  do veľkého obvodu vykurovacieho systému namontujte obehové čerpadlo, 
najlepšie na potrubí s vratnou vodou. Trojcestné zmiešavacie ventily môžu byť  mechanicke alebo 
elektrické. Je potrebné poznamenať, že automatické rozvodné ventily  (zbiehavo rozložených tokov) môžu 
úplne uzavrieť cirkuláciu toku vody v kotli  v čase, keď sa obehové čerpadlo zastaví a kotol sa prehrieva, 
preto odporúčame nainštalovať citlivé kapilárne prvky na potrubie s vratnou vodou a nastaviť teplotu 
pomocou teplomerov; 

- Namontujte vyrovnávaví ventil (25mm v priemere) čo najbližšie ku kotlu. Odporúčame vyrovnávaví 
ventil s funkciou merania prietoku (SRV-IG DN 25, BP 1 od Wattsa alebo podobný typ ventilov od iných 
výrobcov). Týmto spôsobom si budete istí, že tok vody v naplno bežiacom vykurovacom systéme neprekročí 
stanovené normy.  

- Nainštalujte čo najmenej obehových čerpadiel ako je len možné, ale ak to nie je možné spraviť, skúste 
ich nainštalovať tak, aby neporušili jednosmerný obeh vody vo vykurovacom systéme. Toto možno vykonať 
použitím spätne pôsobiacich ventilov alebo ventilov na kontrolu prietoku.

10 



- Aby sa zabránilo nadmernej cirkulácii vody a hluku vo vykurovacom systéme, prepočítajte si 
výkon obehových čerpadiel.  

Zároveň sa vyhnete zbytočným nákladom na vodu; 

Obr. 4 Odporúčaná schéma  vykurovania (kotol je pripojený rovnomerne), najlepšia možnosť:

 Kotol     Bojler
1. Ventil na nastavenie prietoku s
prietokomerom 

 2. Expanzná nádoba

3. Ventil (leto)

4. Trojcestný rozvodný  ventil  TSV3

5. Bezpečnostný (tlakový) ventil DBV-1 
6. obehové čerpadlo
7. plávajúca spätná klapka bez pružiny

Bypass fungujúci pri cirkulácii samotiaži 

                 Zapojenie v prípade samotiažovej cirkulácie 

Obr. 5 Odporúčaná schéma vykurovania (kotol je pripojený paralelne)

1. Ventil na nastevenie prietoku 
s prietokomerom

2. Spätná klapka
3. Ventil
4. Trojcestný ventil  TSV3
5. Expanzná nádoba
6. Bezpečnostný tlakový ventil DBV-

1 
7. Obehové čerpadlo
8. Ventil leto
9. plávajúca spätná klapka bez

pružiny Bypass fungujúci pri 
cirkulácii samotiaži

Smerom 
k vyk. 
systému

11 



- Nastavte všetko vybavenie pripojené k vykurovaciemu systému, ako radiátory, špirálovité trubice, 
kotle, atď. Každá časť vybavenia musí obsahovať regulačný mechanizmus. Aj jedna zle prispôsobená časť 
vybavenia môže spôsobiť poškodenie vykurovacieho systému alebo kotla.  

- V prípade uzavretého vykurovacieho system je potrebné použiť termostatický chladiaci ventil 
"Regulus DBV1" alebo iné termostatické chladiace ventily rovnakého typu a parametrov vyrobeného inými 
výrobcami; 
- V prípade otvoreného vykurovacieho systému nie je nutné použiť termostatatický chladiaci ventil. 

Ak je kotol pripojený rovnomerne k vykurovaciemu systému, nie je potreba ho nastavovať na prietok vo 
vykurovacom systéme, k dispozícii je vždy dostatok vody. Avšak nie vždy je možný tento druh pripojenia. 
Trojcestný rozvodný ventil (4) môže byť mechanický, hydraulický alebo automatický. Celý vykurovací 
systém môže byť vypnutý ventilom (leto) (3) a pripravovať iba horúcu vodu v kotli. Ostatné ventily inštalujú 
profesionáli, ktorí prevedú pripojenie, aby bolo v  budúcnosti možné vykonávať opravy odpojením  častí 
vykurovacieho systému. 

Čo je treba spraviť po pripojení kotla:  
- Je potrebné nastaviť prúd horúcej vody v kotli. 

Je potrebné nastaviť také hodnoty prietokov, ktoré nepresiahnu maximálne stanovené normy (L-10 250l 
/ h) (L-20 600l / h), L-40 1000l / h) pomocou ventilu na regulovanie prietoku (1). Trojcestný rozvodný ventil 
musí byť úplne otvorený, taktiež musí byť úplne otvorené všetko vybavenie vykurovacieho systému a 
zapnuté obehové čerpadlá  počas nastavovania systému;  

- Zakúrte kotol a nastavte požadovanú teplotu pomocou regulátora honeywell; 
- Nastavte všetko vybavenie vykurovacieho systému.  

KÚRENIE V KOTLI (Obr.1) 

Včase, keď sa v kotli kúri drevom, ventil (9) musí byť dolu (zatvorený), a v čase, keď sa kúri uhlím, musí 
byť hore (otvorený). Keď sa vkladá palivo, privádzač vzduchu (11) musí byť hore. Toto spravíte potiahnutím 
prstenca (8) pripojeného k lanku. Lanko je umiestnené na pravej strane dvierok. Pri vyťahovaní musíte 
krúžok zachytiť o háčik (13). Použite privádzač vzduchu  zobrazený na Obr.6, kým je v kotli zakúrené 
drevom. Umiestni drevo do vodorovnej polohy, dlhšie polená dostredu a kratšie po okrajoch. Nesnažte sa v 
strede dostať drevo do vzpriamenj polohy. Odporúča sa vyplniť medzery medzi drevom pilinami, štiepkou 
alebo odpadom z dreva.  

Pri použití uhlia a rašeliny je potrebné použiť roštnice a myslieť na to, že ventil (9) musí byť otvorený. 
Naložte kusové uhlie, hrudy hrubšie ako 10 cm (3.93 in) rozpolte. Nemiešajte uhlie s inými druhmi paliva, 
ale umiestnite zväzok suchého narúbaného dreva s hmotnosťou 2 kg navrch uhlia pre zapálenie. Použite 
privádzač vzduchu na Obr.7 pokiaľ sa v kotli kúri uhlím. Ak sa na kúrenie použije úplne posekané uhlie, kotol 
pracuje na režime nižšom o 50 až 70%, takže uhlie používajte počas teplejších dní. Pri použití rašelinových 
brikiet ako paliva, umiestnite väčšie kusy naspodok a menšie navrch.  

Po tom, ako ste naložili drevo, ihneď ho zapálte, aby sa nezapálilo od uhlia umiestneného naspodu. 
Pred rozkúrením kotla je nutné sa oboznámiť s návodom na použitie regulátora na prívod vzduchu 

a skontrolovať ho, či je správne nastavený.
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Umiestnite drevo na samý vrchol a čiastočne privrite dvierka, nechajte medzeru 2-5 cm. Keď drevo 
vzplanie, dvierka zatvorte úplne, odpojte krúžok (8) z háčika (13) a znížte rozvádzač vzduchu na drevo. Na 
rozkúrenie kotla môže byť použitá horľavá kvapalina určená pre krby a kachle, ale je prísne zakázané ju 
používať počas spaľovacieho procesu.  
Nikdy nedovoľte, aby vzduch prúdil zo spodu, cez dvierka na odstraňovanie popola.  

Počas spalovania v kotli musí byť v miestnosti otvorené okno alebo iný prívod vzduchu do miestnosti, 
takto kotol dostane dostatočné množstvo čerstvého vzduchu na spaľovanie.  

Keď už je v kotli zakúrené, nieje dovolené nakladať drevo alebo hrubý drevený odpad. 
Ak sa v kotli zakuruje použitím vlhkého dreva alebo iným druhom dreveného paliva, odporúčame použiť 

ventilátor na prívod vzduchu a medzery vyplniť suchým drevom, aby ste zaistili stálosť spaľovania. Ak 
používate rašelinu alebo uhlie, je treba použiť ventilátor na prísun vzduchu. Všetky druhy palív sa nakladajú 
cez horné dvierka. Ventilátor na prísun vzduchu sa zapne buď súbežne s obehovým čerpadlom, alebo 
s príložným termostatom, kde sa nastaví zapnutie a vypnutie na základe potreby. 

Obr.6 Obr. 7 

7. VÝKONNOSŤ KOTLA

- Ak kotol po zapálení pracuje dobre, ale výkon a trakcia klesajú, znamená to, že tesnenie komína bolo 
porušené. V tom prípade sa uistite, že dvierka na čistenie komína sú poriadne zatvorené a skontrolujte, či 
nie sú v systéme na odvádzanie dymu medzery. Medzery musia byť utesnené;   

- Ak je v kotli počuť rytmický hluk a dym sa počas spaľovania odčerpá príliš rýchlo, znamená to, že 
sacia sila komína je príliš vysoká, čo má za následok, že po zapálení nie je kotol schopný získať výkon 
a pracuje veľmi nehospodárne a neefektívne. V tomto prípade nechajte, aby sa do komína dostalo 
väčšie množstvo vzduchu použitím regulátora trakcie; 

- Ak palivo horí dobre, ale teplota v kotli rastie pomaly, a z komína prúdi kondenzát,  znamená to, že 
prietok vody v kotli presahuje určené hodnoty.  

Prepnite obehové čerpadlo na najnižšiu rýchlosť a znížte tok vody do vykurovacieho zariadenia použitím 
vyrovnávacieho ventilu. Udržujte znižovanie toku dokým sa kondenzácia nezastaví, a hodnoty na teplomere 
stúpnu na 70-80°C (158-176°F).
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8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ak používate ako palivo drevo, popol by ste mali odstraňovať z kotla 1 až 2-krát za mesiac. Ak používate 
rašelinu alebo uhlie popol by mal byť odstránený pred každým zapaľovaním.  

Ak sa trakcia znížila, je potrebné skontrolovať a vyčistiť medzeru medzi komorou na ohrievanie 
vzduchu(6) (Fig. 1) a stenou valca kotla. Môžte to spraviť pomocou ohybnej kefy cez dvierka na nakladanie 
paliva alebo cez komínový otvor umiestnený na opačnej strane kotla. 

Ak boli vykurovací systém a systém na odstránenie dymu nainštalované a pripojené správne, a 
postupovali ste podľa návodu na použitie, kotol sa nebude zanášať. 

Privádzač vzduchu sa pri zostupe môže zaniesť popolom, preto odporúčame príležitostne skontrolovať 
potrubie na prívod vzduchu a vyčistiť ho, ak je to potrebné. Ak sa medzera medzi dvoma nižšími kovovými 
pásmi privádzača vzduchu zúžila alebo úplne zmizla, je nutné odstrániť a vyčistiť privádzač vzduchu, a 
nastaviť medzeru medzi pásmi (na 10mm).  

Aby sa znížilo opotrebovanie dvíhacieho lanka v systéme prívodu vzduchu a aby sa dalo ľahko zdvihnúť, 
je potrebné lanko mazať.  

Tiež odporúčame mazať pánty na dvierkach. Odporúča sa pravidelne kontrolovať tesnenie dvierok a 
tesnosť medzi kotlom a podlahou. V prípade únikov alebo zlého tesnenia, utesnite medzery použitím 
opatrení uvedených vyššie. Je nutné vymeniť tesniacu pásku v prípade úniku vo dverách. Popol sa odstráni 
až po úplnom spálení paliva v kotli. Je striktne zákázané otvárať dvierka na odstránenie popola počas 
spaľovacieho procesu. Ak je používané drevo, popol sa musí odstrániť 1 až 2-krát za mesiac. Ak používate 
uhlie, rašelinu alebo brikety, popol musí byť odstránený po každom spaľovaní. 

9 NÚDZOVÉ CHLADENIE A HASENIE 

9.1 NÚDZOVÝ CHLADIACI SYSTÉM 

Aby sa zabránilo prehriatiu kotla, je potrebné vo vykurovacom systéme nainštalovať termostatický 
chladiaci ventil. Odporúčame nainštalovať termostatický chladiaci ventil 
“Regulus DBV1” vyrobený českou spoločnosťou REGULUS spol. Pri inštalácii ventilu prosím postupujte 
podľa manuálu a schém poskytnutých výrobcom.  
Technické parametre ventilu Regulus DBV1: 

Otvorená teplota - 100°C (212°F) (± 5°C - ± 41°C) 
Maximálna prípustná teplota - 120°C (248°C) 
Maximálny tlak na stranu kotla - 4bar (kotle LIEPSNELÉ  sú 

vhodné do 1.5 bar) 
Maximálny tlak studenej vody - 6bar 
Strana systému 
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Termostatický chladiaci ventil musí byť nainštalovaný v blízkosti potrubnej vetvy s horúcou vodou 
privádzanou z kotla. Ventil môže byť namontovaný vodorovne na jednu alebo druhú stranu potrubnej 
vetvy, rovnako aj vo zvislej polohe s nastaviteľnou hlavou smerujúcou hore. Je prísne zakázané namontovať 
ventil s nastaviteľnou hlavou smerom nadol. 

Obr. 8 
Prívodné potrubie so studenou vodou musí byť napojené k bočnej rúrke (A) termostatického ventilu (Obr. 
8). Tlak v prívodnom systéme studenej vody nesmie byť vyšší ako 6bar, avšak odporúčaný tlak vo 
vykurovacom systéme je asi dvakrát vyšší, ale nie menej ako 2bar. Bočná rúrka (B) má byť pripojená k 
potrubiu s vratnou vodou (Obr. 8). Keď sa teplota zvýši po kritickú hranicu a otvorí sa termostatický 
chladiaci ventil, horúca voda v kotli sa ochladí prívodom studenej vody do spätného toku vody 
vykurovacieho systému, čím sa zabráni prehriatiu kotla. Nadmerný tlak sa odstráni pomocou bočnej trubky 
termostatického chladiaceho ventilu (Obr. 8). Táto časť potrubia musí smerovať do kanalízácie. 

Schéma na zapojenie odporúčaný výrobcom. Pripojenie vyžaduje kvalifikovaného profesionála.  
Bezpečnostný ventil sa používa aj vo vykurovacom systéme. Číslo 19, na schéme KONŠTRUKCIE KOTLA (Časť 
4), sa týka pripojenia bezpečnostného ventila, a vyššie uvedeného bezpečnostného ventilu Honeywell 
SM110 - 1/2AA1.5 alebo obdobného ventilu, ktorý zodpovedý jeho parametrom a je nainštalovaný v tomto 
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spojení. Kvôli zvýšenej bezpečnosti sa inštaluje samostatné spojenie do bezpečnostného ventilu v kotli v 
tom prípade, že odborník, ktorý robí spájacie práce, by rozhodne nainštaloval spomínaný ventil. Ak sa celá 
inštalácia spraví obyčajným spôsobom, môže dôjsť k rôznym príhodám tam, kde bezpečnostný ventil nie je 
nainštalovaný. Použitie bezpečnostného ventilu vo vykurovacom systéme je povinné!

Ukončenie vykurovacej sezóny 

V prípade, ak kotol nieje používaný celoročne aj na ohrev TUV, po ukončení zimnej vykurovacej sezóny je 
potrebné dôkladne vyčistiť kotol, lanom spustíme teleskopický podávač vzduchu a otvoríme vzdušnú 
klapku, čím zabezpečíme plynulú cirkuláciu vzduchu vo vnútri kotla a dymovodu a zabránime tvorbe 
vlhkosti.
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9.2. NÚDZOVÉ PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

V prípade núdzovej situácie môže dojsť k nasledujúcim prípadom: 

- Porucha vo vykurovacom systéme;  

- Poškodenie v mechanickej časti vykurovacieho systému;  

- Nesprávne regulovanie prívodu vzduchu do kotla;  

- Nesprávne zapojenie vzduch. ventilu, ktorý kontroluje a reguluje prívod vzduchu;  

- Teplota stúpa nad uvedenú normu;  

- Dvierka na odstránenie popola sú otvorené, čo vedie k obrovskému spaľovaniu vloženého paliva 

(TIETO DVIERKA MUSIA BYŤ VŽDY ZATVORENÉ!);  

- Časť dymu vchádza do miestnosti s kotlom, kvôli zapchatému komínu; 

- V prípade iných udalostí neuvedených výrobcom;  

- V prípade havárijnej situácii, je potrebné zastaviť prevádzku kotla.  

Ak je to potrebné, urýchlene uhaste oheň v kotli pomocou nasledujúcich krokov: 

1. Ak je použitý termostatický chladiaci ventil "Regulus DBV1" v uzavretom vykurovacom systéme s
nastavenou teplotou, chladiaci ventil je automaticky aktivovaný. Studená voda z chladiaceho systému 
pomôže nahradiť horúcu vodu z vykurovacie systému, ktorá odprúdi do vodného potrubia. Tento spôsob je 
používaný pre možné odstavenie prehriatej alebo vriacej vody.  

2. Zastavenie prúdenia čerstvého vzduchu do vnútra kotla:
a) Vzduchový ventil je zatvorený;
b) Okamžite zatvorte dvere kotla ak boli otvorené.

3. Zodvihnite privádzač vzduhu pomocou dvíhacieho lanka, tak že v spaľovacom centre ostane
minimum čerstvého vzduchu. 

4. Ak je teplota vyššia ako kritická hranica 100 °C a v kotli stále prebieha aktívne spaľovanie, nasypte
piesok do spaľovacej komory kotla, aby sa spaľovanie ukončilo čo najskôr.

5. Ak nasledujete kroky 2 a 3, a teplota sa nepriblížila kritickej hranici,čakajte dokým nezaznamenáte,
že teplota začala klesať, čo znamená že oheň v kotli začal hasnúť. 

6. Obehové čerpadlo je používané ako pomocný prostriedok na chladenie kotla. Ak nie je chyba vo
výkone alebo vo vykurovacom systéme, horúca voda je odvádzaná z kotla a studená voda je doňho 
privádzaná rýchlejšie urýchlením chodu kotla, tak sa ušetrí čas pre bezpečné uhasenie kotla zastavením 
prívodu čerstvého vzduchu.  

Všetky uvedené protipožiarne a chladiace spôsoby sú používané pri vykurovacích systémoch 
podložených požiadavkami a odporúčaniami výrobcu. Preto je potrebné oboznámiť sa s inštrukciami na 
používanie kotla a obzvlášť dbať na pokyny v prípade možných nebezpečenstiev. 
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10. POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE
Miestnosť, v ktorej sa kotol nachádza, je rizikový priestor. Nezodpovedné správanie môže spôsobiť 
zranenie, otravu, oheň, poškodenie kotla alebo poruchy celého vykurovacieho systému. 

Bezpečnostné požiadavky Dôsledky nedodržiavania zákazov a opatrení. 
1. Nenechajte vodu v kotli variť. 1. Vriaca voda spôsobí prehriatie kotla a jeho prasknutie.

Ak sa voda v kotli varí z neznámych dôvodov, ako prvú vec musíte 
zatvoriť  prívod vzduchu,  potom opatrne otvoriť dvierka  
na vhadzovanie paliva, tvár držte v bezpečnej vzdialenosti 
a  nasypte piesok alebo nalejte do komory vodu. 

2. Nezapaľujte oheň v kotli, ak v ňom nie je voda.  2. Poškodenie vykurovacieho systému a kotla.
Dbajte, aby tlak v systéme 
neprekročil hodnotu 1.5 bar. Neochladzujte 
vodu vo vnútri vyk. systému alebo vo vnútri 

   kotla. 
3. Miestnosť s kotlom musí byť zásobovaná 3. Nebezpečenstvo otravy;  ak chod kotla zlyhá,  otvorte okno
čerstvým vzduchom zvonka. v miestnosti  alebo dostaňte čerstvý vzduch dovnútra iným spôsobom 

4. Nenechajte prúdiť vzduch cez dvierka 4. Voda v kotli bude vrieť.
na odstránenie  popola a nevkladajte 

  do nich palivo.  
5. Nenechajte prúdiť vzduch cez dvierka 5. Pri spustení privádzača vzduchu sa môže jeho horucí koniec
na odstránenie  popola a nevkladajte zdeformovať pôsobením ohňa, môže tiež spadnúť do centra 

  do nich palivo.  spaľovania a rýchlejšie sa opotrebuje.. 
Najčastejšie chyby pri inštaláciii kotla 
1. Kotol je inštalovaný pomocou manuálov Následky
od iných výrobcov. Veľké množstvo vody ochladí steny komory a steny 

, podľa ktorých sa nadmerné množstvo vody   medzery na dym. Stačí to na to, aby sa vlhkosť rozširovala na stenách. 
vracia do vratného toku,  Počas kúrenia sa vlhkosť samozrejme vysuší, 
, akoby to odstránilo negatívny dôsledok ale steny môžu ostať znečistené produktami spaľovania, 
kondenzácie. čo vedie k opätovnému upchávaniu kotla a komína. 

Odstránenie 
Nastavte odporúčaný prietok,  tak sa vlhkosť zhromaždí 
pod centrom spaľovania,  a medzera na dym ostane čistá. 

2. Obehové čerpadlo a kotol Následky
sú pripojené k  zastaranému vykurovaciemu 2. Veľký prúd  studenej vody vedie k veľkému odparovaniu,
 systému bez regulátorov a kontrolných častí   na 
jednotlivých častiach systému.    Miestnosť s kotlom sa nasýti nepríjemným zápachom, 

 kotol pracuje neekonomicky  a nevyvíja požadovaný výkon. 

Najväčšie chyby pri prevádzke kotla 
1. V kotli sa kúri aj keď je ťah komína 1. Vnútri kotla je počuteľné chvenie a občasné skákanie vzduchového

nadmerný. ventila. Kotol pracuje veľmi neekonomicky, prúdi v ňom kondenzát 
  a výkon je nedostatočný.  
Regulátor ťahu musí byť umiestnený pod komínom (ako ukazuje 
schéma). Regulátor ťahu pomáha nastaviť ťah z kotla, 
takže kotol môže normálne pracovať. 

2. Dvíhacie lanko na dvíhanie privádzača 2. Je ťažke zdvihnúť privádzač vzduchu. Je evidentné opotrebovanie
vzduchu nie je pravidelné mazané. dvíhacieho lanka. 
3. V kotli sa zakuruje plastom, 3. Ak kartón nepodporuje spaľovanie, prosím, neopužívajte
kartónmi alebo iným odpadom. plasty a iný odpad na zakúrenie v kotli.  

V okamihu spaľovania sa začnú tvoriť plyny, ktoré nehoria 
 rovnomerne, vznikne nadbytok nahromadeného plynu, 
ktorý exploduje vo vnútri kotla alebo komína, 
čím sa poškodzujú spoje v komíne. 

4. Teplota vnútri kotla je príliš nízka, 4. Kondenzát upcháva kotol a komín.
nižšia ako 60 °C. 
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11. PREDPOKLADANÉ NEBEZPEČENSTVÁ

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA 

Dotýkanie sa horúcich častí kotla môže spôsobiť popáleniny. Povrch kotla má teplotu vyššiu ako 40°C 
(104°C); väčšina častí kotla je izolovaná použitím žiaruvzdorného materiálu, ale niektoré časti nie sú 
izolované. Dvierka a rúčky sú o moc horúcejšie a môžu spôsobiť nebezpečenstvo. Potrubie na rozvádzanie 
horúcej vody musí byť pred pripojením kotla zaizolované použitím tepluodolných materiálov . Na potrubí s 
odpadovou vodou musí byť nezaizolovaná 5cm časť slúžiaca na sledovanie. Potrubie musí smerovať do 
kanalizácie alebo kontajnera, a musí byť zaizolované žiaruvzdorným materiálom. 

NEBEZPEČENSTVO PRETLAKU 

Je možné zvýšenie tlaku, ak sa v dôsledku výpadku elektriny zastaví obehové čerpadlo. Horúca voda sa z 
kotla nedostane do vykurovacieho systému; teplota v kotli môže dosiahnuť kritickú hranicu. Nato sa zapne 
regulátor prívodu vzduchu; ten uzavrie prívod vzduchu do kotla, a tým sa kotol uhasí. Teplota môže 
dosiahnuť kritickú hranicu až 100°C (212°F) v dôsledku zotrvačnosti, ale voda sa nebude variť vďaka 
princípu horného spaľovania, keď sa spaľuje iba malá vrstva paliva v hornej  časti, a tá nedostane 
dostatočné množstvo vzduchu a dochádza postupne k uhaseniu. Ak je ventil na prívod vzduchu 
zdeformovaný alebo sú zničené iné časti zobrazené v návode na použitie (napr. dvierka na odstránenie 
popola), voda v kotli sa môže variť. Následne sa zvýši tlak k 1.5 bar, bezpečnostný tlakový ventil, ktorý 
uvoľňuje paru a nedovoľuje, aby tlak v kotli vzrastal, sa zapne, zároveň môže ochladená voda z 
vykurovacieho systému  prúdiť do kotla cez potrubie pre vratnú vodu a tak sa v  ňom voda ochladí.  

Ak sa termostatický chladiaci ventil "Regulus DBV1" používa v uzavretých vykurovacích systémoch, 
chladiaci ventil sa aktivuje automaticky na nastavenej teplote. Vďaka chladiacemu ventilu studená voda, z 
chladiaceho systému na báze vody, nahradí horúcu vodu z vykurovacieho systému tým, že ju spláchne 
kanalizačným potrubím. Týmto spôsobom sa predchádza prehriatiu alebo varu vody.  

Ak je kotol nesprávne používaný, napríklad ak vzduch stále prúdi cez dvierka na odstránenie popola, v 
kotli stále prebieha intenzívne spaľovanie; kotol niekoľko násobne prekročí svoju spôsobilosť; to môže 
spôsobiť var vody, prehriatie a prasknutie kotla.  

Kotol môže tiež prasknúť z nadmerného tlaku, ak ste nainštalovali bezpečnostný ventil prispôsobený na 
vyšší tlak; bezpečnostný tlakový ventil je umiestnený na nesprávnom mieste alebo je zanesený.  

Testovanie a praktické používanie dokázalo, že kotol nikdy navonok nevybuchne. Praskne iba 
vo vnútri a preto neohrozí ľudské zdravie a život. 

NEBEZPEČENSTVO OTRÁVENIA 

Ak sa komín kotla upchá, kotolňa sa môže zaplniť kysličníkom uhoľnatým. Preto musí byť v miestnosti 
umiestnená prirodzená ventilácia. Aby bola prirodzená ventilácia účinná, v miestnosti musí byť prívod 
vzduchu alebo otvorené okno umiestnené na vonkajšej stene. Kotol nemusí fungovať bez prívodu vzduchu. 
Preto sa uistite, že prívod vzduchu zaistíte. Dvere do kotolne musia byť zatvorené, takže kotol bude 
pracovať stabilne a prach alebo kysličník uhoľnatý sa nedostanú z kotolne do obývacích priestorov, keď sú 
zariadenia s umelým vetraním (napr. zdravotnícke zariadenia a kuchynský digestor) zapnuté.
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12. OSVEDČENIE O ZÁRUKE NA VÝROBOK

OSVEDČENIE O ZÁRUKE 

Názov kotla: LIEPSNELE Model: 

Sériové číslo: 

Organizácia - výrobca: UAB „Vakaro rasa“ 

Dátum predaja: podpis_________ pečiatka 
Názov spoločnosti – 
predajca:
Adresa a tel. číslo spoločnosti: 

Dátum predaja: 

Meno a priezvisko predajcu: podpis_________pečiatka 
Adresa, kde bolo zariadenie 
nainštalované: 

Kontaktná osoba:

telefón:

Názov spoločnosti,  ktorá zariadenie
nainštalovala: 
Dátum uvedenia do 
prevádzky: 

Meno a priezvisko zodpovedného 
ktorý nainštaloval a uviedol 
zariadenie do prevádzky: 

Podpis

Týmto potvrdzujem, že zariadenie bolo uvedené do prevádzky, pracuje správne, podľa 
pravidiel prevádzky a bezpečnosti. Záruka prečítaná a odsúhlasená. 
Podpis kupujúceho: 

Podpis 

VYKONANÉ PRÁCE SPOJENÉ SO ZÁRUKOU

Dátum Názov opráv/ nahradené diely Organizácia 
Podpis 
vykonávajúceho 
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