NÁVOD K OBSLUZE
PLYNOVÉHO HOŘÁKU
Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku. Abyste měli jistotu,
že hořák pracuje optimálním způsobem, doporučujeme pozorně si přečíst tento návod
a dodržovat předepsaná nastavení. Jsme přesvědčeni, že tento výrobek Vám bude vyhovovat
a splní Vaše očekávání.

Všeobecné informace

Spuštění

Hořák je nastaven na optimální spalování a koeficient
účinnosti.
Veškeré operace na hořáku smí provádět výhradně
oprávněný servisní technik. Výjimku stanoví následující
příklady.
V každém případě je třeba dodržovat místní platné
předpisy.

Hořák, který nebyl delší dobu v provozu, může spustit
pouze oprávněný servisní technik!
V případě kratších přestávek (např. po provedené revizi
hořáku nebo instalace) může hořák spustit rovněž
uživatel. Před uvedením do provozu je nezbytné zkon−
trolovat:
◆ Je instalace ú.t. naplněna vodou? Případně se pora−
dit v servisní firmě.
◆ Jsou otevřeny přívody plynu?

Postup v případě zjištění zápachu plynu

◆

◆
◆

◆
◆

Upozornění:
Zápach plynu = ohrožení plynem!
Nepoužívat otevřený oheň, nekouřit, ne−
zapínat elektrická zařízení (zvonek, světlo,
motor, výtah apod.)!
V žádném případě se nepokoušet vyhledat
místo unikání plynu pomocí osvětlení plame−
nem!
Důkladně
provětrat
příslušnou
místnost
otevřením dveří i oken (unikající zemní plyn se hro−
madí pod stropem).
Okamžitě uzavřít všechny přívody plynu.
Vystříhat se jakéhokoliv ohně v příslušných místno−
stech, vedlejších místnostech i připojených pro−
storách.
Zkontrolovat výskyt zápachu plynu ve vedlejších
místnostech, případně budovách.
Informovat servis nebo plynárnu.

Porucha činnosti hořáku
Pokud došlo k poruše činnosti hořáku, deblokační
tlačítko na automatice hořáku svítí oranžově.
◆ Stisknout deblokační tlačítko na
automatice hořáku.
◆ Pokud
po dvou pokusech
hořák nenaskočí, je třeba poru−
chu oznámit ve své servisní
firmě.

Po provedení kontroly je možné zapnout hořák hla−
vním vypínačem topení. Hořák se zapálí. Pokud se
hořák nezapálí, postupovat podle kapitoly "Postup v pří−
padě závady".

Přívod čerstvého vzduchu
Kotelna musí být vybavena otvorem pro přívod kyslíku
potřebného pro spalovací proces. Je zakázáno uza−
vírat tento otvor.
V kotelně je zakázáno skladovat hořlavé materiály.
V každém případě je nutné dodržovat místní platné
předpisy.

Údržba
Pro zajištění nejvyšší účinnosti kotle a předcházení po−
ruch musí být kotel jednou v roce přezkoušen a seřízen.
Doporučujeme uzavření smlouvy na údržbu kotle.

Váš servisní technik:

Vypnutí
Vypnout hlavní vypínač topení.
V případě delšího odstavení uzavřít navíc přívod plynu.
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NÁVOD K OBSLUZE
PLYNOVÉHO HOŘÁKU
Typ kotle:

Typ hořáku:

Výkon kotle:

Výrobní číslo hořáku:

Do následující tabulky je nutné zapsat všechny výsledky kontrolních měření prováděných
při uvedení hořáku do provozu a při každém zákroku na hořáku.
Datum
Zákrok
Servis
Připojovací
tlak před
hořákem
Tlak plynu
během doběhu
čerpadla
(mbar)
Průtok plynu
(m3/h)
O2
(obj. %)
CO2
(obj. %)
CO
(ppm)
(mg/kWh)
(mg/m3 při 3% O2)
NOx
(ppm)
(mg/kWh)
(mg/m3 při 3% O2)
Teplota spalin
(°°C)
Komínová ztráta
(%)

Náhradní díly
Poznámky

