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Záruka pravidelnej a dlhoročnej práce kotla je oboznámenie sa s týmto návodom.Pred inštaláciou a 

uvedením do prevádzky kotla je treba dôkladne oboznámenie s a s návodom a záručnými 

podmienkami.Nižšie uvedný návod obsahuje požiadavky na správnu inštaláciu,použitie a prevádzku 

kotla. 

Kotol musí byť inštalovaný oprávneným inštalatérom výrobcu zhodne s predpismi.Ich nepoužitie je 

stratou záruky. 

Napájací prívod automatiky riadiaci jeho prácu musí byť napojený do správnej el.siete vykonanej 

podľa predpisov. 

Kotol treba napojiť podľa správnej polarity ako na obr. 

L-fázový prívod

N-neutrálny prívod

PE-ochranný prívod 

Stratou záručnej opravy je napojenie zariadenia do nesprávne el.siete/(provizórnej),čo môže 

spôsobiť poškodenie zariadenie a ohroziť používateľa.Taktiež záruka neplatí,ak nie je použitý 

ochranný vodič. 



Výrobca si vyhradzuje právo na eventuálne zmeny konštrukcie kotla v rámci modernizácie výrobku 

bez ohľadu na návod. 
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1.Účel kotla

Kotly  sú prispôsobené na prácu vo vodných inštaláciách úk napr.rod.domov.Inštalácia      ohrevného 

systému môže byť otvorená a zabezpečená zhodne s požiadavkami normy PN-B-02413 alebo 

zatvorená a zabezpečená zhodne s požiadavkami normy PN-B-02414

Výhody: 

*funkcia automatického zapaľovania *mechanické podávanie paliva

*vysoká efektivita *bezpečná a jednoduchá prevádzka

*ekonomická prevádzka *nízky objem škodlivých emisií

 Funkcie ovládača: 

Funkcie ovládača:

*ovládanie ventilátora *ovládanie čerpadiel ÚK,TÚV,cirkulačných,

     dodatočných 

*ovládanie podávača *možnosť napojenia izbového regulátora s komu-

*ovládanie zmiešavacieho ventilu nikáciou RS

*ovládanie aut.zapaľovania horáka *možnosť spolupráce s dvoma zmiešavacími ven-

*možnosť napojenia modulu EL-65 GSM tilmi pomocoumodulu ST-61

*možnosť napojenia modulu EL-500 ETHERNET *zabezpečenie proti práci s otvoreným krytom

*kontrola otáčok motora podávača zásobníka

2.Technické dáta kotla

Palivo spaľované na rošte podávača 

Kotol je na prácu spaľovania drevených peliet hrúbky 6-8mm triedy C spĺäajúce požiadavky 

normy PN-EN 303-5 

Drevené pelety 

*granulácia 6-8mm

*požadovaná opalová hodnota-viac ako 17MJ/kg

*vlhkosť menej ako 12%

*popol menej ako 0,5%

Výrobca pripúšťa použitie palív triedy A1,A2,B spĺňajúc kritériá požiadaviek normy PN-EN 

ISO 17225-2 



Použité palivo musí byť schválené výrobcom vhodnej kvality,granulácie aby bola prevádzka 

bezproblémová. 

Použitie nevhodného paliva znižuje tepelnú účinnosť zariadenia. 

Tabuľka 1: 

Rozmery a parametre prevádzky kotla: 

parameter jednotka    
15 20 25 

rozsah paliva Drevené pelety 

Min.výkon kW 15 20 24 
Rozsah 
reg.výkonu 

kW 5-15 7-20 7,5-24 

Nom.správnosť % 91 91 91 

Trieda kotla 
podľa PN-EN 
303-5

5 5 5 

Teplota spalín °C 160-250 160-250 160-250
Odpor prietoku 
vody kotlom 
podľa 
nom.výkonu 
DeltaT=10K 
DELTA T=20K 

mbar 

17,5 
0,4 

28,8 
9,52 

39 
11,9 

Hmotnosť kotla 
bez vody 

kg 420 460 515 

Vodný objem l 95 110 135 

Priemer 
dymovodu 

mm 160 160 160 

Priemer komína cm 20*20 20*20 20*20 
Zásypový otvor 
zásobníka 

mm 420*300 420*440 420*520 

Využitie paliva 
pri nom.výkone 

kg/h 3,29 4,49 5,69 

Min.využitie 
paliva 

kg/h 0,98 1,36 1,71 

Objem 
zásobníka 

l 225 275 310 

Max.tlak vody bar 2,5 2,5 2,5 

Odporúčaná 
teplota vody 

°C 65 65 65 



Max./min.teplota 
vody 

°C 85/35 85/35 85/35 

Rozsah 
nastavenia 
reg.teploty 

°C 45-80 45-80 45-80

Požadovaný ťah 
komína 

mbar 0,1-0,25 0,1-0,25 0,1-0,25 

Hmotnosť spalín 
pri nom.výkone 

g/s 9,57 12,06 13,81 

Pripojenie kotla 
Horúca voda-
výstup 
Horúca voda-
spätný 

½",1st.,1”-2st. 

11/2”-2st. 

výpust ½" 
Hluk kotla dB 60 podľa skúšok 

EN 15036-1 

Napájacie 
napätie 

1-230V/50Hz TN-
S

Pripojený 
el.výkon(ventilát
or,) 

W 970 

ÚžITOK 
EL.ENERGIE V 
REžIME POKOJ 

W 20 

3.Opis kotla

3.1.Konštrukcia 

Kotly sú vyrobené z oceľového plechu hrúbky 4mm,-korpus(1)s hrúbkou 5mm,výmenník 2,.Palivo je 

do horáka podávané pomocou vretenového podávača hnaného motoreduktorom zo zásobníka 

umiestneného bokom kotla.Spaľovanie prebieha v dolnej časti komory(5)s otvormi cez ktoré prúdi 

vzduch do komry pomocou ventilátora(25).

Pre správnu funkciu spaľovania a zabezpečenia výmenníka pred zhasnutím plameňa je nad horákom 

umiestnený deflektor(6).Zapaľovanie paliva sa deje pomocou dvoch zapaľovačov 

(36)(po400W)ovládané ovládačom. 

Horná časť výmenníka kotla, umožňuje prechod spalín(18) a zvýšenie odberu tepla z nich. 

Spalinový dymovod z reg.výkonu môže byť namontovaný zhora či vzadu kotla (obr.2).Voda sa 

privádza vzadu kotla.V prednej časti kotla sú dvierka na rozpaľovanie,údržbu a čistenie. 

Na zmiernenie tep.strát sú kotly chránené minerálnou izoláciou. 



Vonkajšie teleso kotla je z oceľového plechu pokrytého ochranným lakom(3). 

Kotly sú ovládané automaticky pomocou mikroprocesorového ovládača typu EL483-PID multi na 

hornom prednom paneli kotla. 

rozmer EXPOL E. BIO 15 EXPOL E. BIO 20 EXPOL E. BIO 25 
A 560 560 590 

B 1180 1180 1210 

C 760 830 910 

D 1275 1320 1365 

E 82 82 82 

F 450 450 450 

G 1280 1330 1370 
H 1510 1560 1600 

I 315 315 345 

1-teleso kotla

2-výmenník

3-stavba



4-termická izolácia

5-horák

6-deflektor

7-dvierka

8-napojenie vody-výstup

9-napojenie vody-spätný

10-výpust

11-odvzdušňovač

12-dymovod

13-reg.prehrada

14-zavirovače

15-popolník

16-ovládací panel

17-podávač

18-motoreduktor

19-revízny otvor

20-zásobník paliva

21-ventilátor

22-závlačka

23-jednocestný termostatický ventil

24-zmiešavacia komora paliva

25-snímač zamknutia zásobníka

27-snímač otáčok vretena

28-nesamostatný ohraničník teploty STB

30-trecia plocha do výkonu 25kW



1-hlavný vypínač

2-grafické podsvietenie

3-tlačidlo standby

4-potenciometer

5-tlačidlo výstupu

6-kryt otvoru pre USB

Lišta napojenia ovládača EL 483 PID 



Lišta napojenia ovládača je prístupná po zložení krytu zadnej časti ovládača. 

Všeobecný opis napojenia sa nachádza v návode na montáž ovládača. 

Výhody ovládača EL 483 PID multi 

Reg.teploty EL 483 PID multi je na ovládanie práce kotlov s vretenovým podávačom.Ovláda 

podávač,obehové čerpadlo ú.k.,čerpadlo túv,čerpadlo podlahového kúrenia,cirkulačné 

čerpadlo,miešacie ventily a ventilátor.Je tu aj možnsť ovládania dvoch zmiešavacích ventilov 

pomocou modulu ST-61 v spolupráci s izbovým regulátorom alebo komunikáciou RS,modulom GSM 

či ETHERNET. 

Ovládač je regulátorom s výstupným signálom na základe algorytmu PID.Pro tomto type ovládača je 

výkon vvzduchu meraný pomerom teploty kotla a spalín na výstupe z kotla.Práca ventilátora je stálaa 

a jeho výkon závisí od meranej teploty a zadaných parametrov. 

Použitie tohto ovládača so snímačom spalín udržuje teplotu vody na stálom pomere,čo kladne vplýva 

na životnosť kotla.Kontrola teploty a nízka teplota spalín a plynov nepoškodzujú životné 

prostredie.Tepelná energia zo spalín nejde zbytočne,ale je využitá na ohrev. 

Počas práce ovládač pomocou algorytmu PID plynule reguluje výon ventilátora.Ventilátor sa 

nachádza na bočnej strane kotla. 

3.2.Prekladanie príslušenstva kotla 

Kotly typu EKO KWP MDP majú možnosť preloženia horáka so zásobníkom na jednu či druhú stranu 

podľa potreby uloženia v kotolni.Aby sme tak mohli urobiť je treba odskrutkovať skrutky(1)od 

zásobníka(2)s vretenom (6).Následne odkrútime platňu zboku (3).Potom odkrútiť platňu z druhej 

strany(4)a odkrútiť kryt (5).Potom odmontovať vreteno(6)s motoreduktorom a 

ventilátorom(7).Posledným krokom je demontáž horáka (8)od telesa kotla.Po tomto môžeme 

montovať na druhú stranu v opačnom slede ako demontáž. 



Obr.5a elementy horáka a zásobníka 

Obr.5b elementy retorty 

Prekladanie dvierok 

Kotly z tejto série majú 4 dvierka.Každé z nich možno preložiť aby sa otvárali vľavo či vpravo.Aby sme 

preložili dvierka,je treba odkrútiť matice(3),skrutku(1)skrutku zámku(8),záves(9)Každá matica má 

podložku(2).Následne sňať rúčku (5),ktorá je zabezpečená svorkou(6) a závlačkou (4).Na druhej 

strane odkrútiť matice a položiť dvierka a postupovať opačne ako pri demontáži. 



9,10-závesy 

3.3.Regulácia a zabezpečenie

Kotol je s ovládačom EL483 PID,ktorý reguluje prácu kotla ovládaním podávača,ventilátora,čerpadla 

úk a túv,cirkulačného čerpadla a čerpadla podlahového kúrenia.

*snímač teploty vody na výstupe

*snímač túv

*snímač teploty spalín

Nastavené hodnoty sú výrobné a dokončené používateľom. 

Kotol je v zabezpečení termicko nesamočinnom ohraničení teploty STB.Ten zabezpečí kotol proti 

prehriatiu a po jeho ústupe znovu uvedie kotol do prevádzky. 

Termostat zabezpečenia STB je umiestnený na boku ovládacieho panelu a je dodatočným 

zabezpečením kotla.Pri prehriatí kotla vypne ventilátor a podávač .Výrobca stanovil hraničnú 

hodnotu na 95°C čo je o 10 viac ako max.teplota.Vypnutý kotol ostane do vychladnutia pod 85°C .Pri 

každom zapnutí STB treba zistiť príčinu prehriatia a odstrániť. 

Snímač teploty na potrubí vretena-v prípade ústupu plameňa do podávača,dáva signál do ovládača 

,ktorý vypne ventilátor a podávač .Zabezpečenie je výlučne pri kotloch napojených na el.sieť. 



Jednocestný termostatický ventil-zabezpečuje pred ústupom plameňa do podávača v prípade 

zvýšenia teploty.Ak teplota prekročí 95°C ,ventil dodá dostatočné množstvo vody na zhasnutie 

ohňa.Termometrická rúrka snímača sa nachádza na potrubí vretena. 

Závlačka 5mm-nachádza sa na konci vretena a slúži pri zablokovaní vretena pred poškodením 

motora 

Snímač krytu zásobníka-zabezpečuje pred prácou s otvoreným krytom zásobníka,pri jeho otvorení je 

vypnutý ventilátor a motor 

Obr.5.snímač krytu zásobníka     obr.6-snímač otáčok motora 

30-hallotronový snímač 32-snímač

37-magnet 34-os vretena

35-magnet



3.4.Príslušenstvo kotla

*návod na inštaláciu a obsluhu aj so záručným listom kotla a ovládača

*návod ovládača

*návod na obsluhu ventilátora a záručný list

*hák na čistenie spalín

*dlhý zhrňovač na strany kotla

*prebíjač na čistenie retorty

*závlačka 5*70mm na zabezpečenie vretena

*zavirovače spalín-15-20kW

*imbus kľúč 8

*vyrovnávacia nôžka

*popolník

*ohreblo

*zhrňovač do retorty

Do ovládača sa napája: 

*zapaľovač 2* po 400W

*modul zapaľovačov

*napájací prívod

*poistka 6,3A

*snímač krytu zásobníka

*snímač teploty podávača

*snímač teploty túv

*snímač teploty spalín

*snímač ventilu

*snímač povratu

*prívod napojenia čerpadla úk a túv

*prívod cirkulačného čerpadla

*prívod čerpadla podlahového kúrenia

*snímač otáčok vretena

*podlahový snímač



Skupina rozhárania 

Skladá sa z dvoch zapaľovačov spoločného výkonu 800W a modulu (38) signalizujúci anapájanie a 

prácu.Modul je namontovaný nad ventilátorom.Zapnutie modulu signalizuje zelené svetlo.Začiatok 

práce zapaľovačov zase mčervené svetlo.Pri rozpálení zapaľovačov sa zapne ventilátora pri 

dosiahnutí teploty vzduchu 800°C nastane zapálenie paliva. 

Obr.8-skupina zapálenia paliva 

33-zapaľovač

38-modul

39-signalizačné svetlá

4.Postavenie a inštalácia kotla v kotolni

Kotol ako zariadenie spaľujúce palivo musí byť inštalované zhodne s miestnymi predpismi najlepšie 

prostredníctvom oprávnenej firmy.To umožní bezpečnú a bezporuchovú prevádzku.Vzhľadom na 

použitie mikroprocesorového ovládača a iné elektronické zariadenia . 

Ohrevná inštalácia musí byť vykonaná zhodne s požiadavkami projektu: 

A,inštalácie centrálneho ohrevu 

Zachovanie bezpečnej vzdialenosti od ľahkozápalných látok 

B,el.inštalácie-kotol pracuje pri 230V/50Hz 

C,komínovej inštalácie-napojenie vhodného komína 

D,ohrevnej inštalácie túv 



4.1.Postavenie kotla

A,kotol sa umistňuje na nehorľavom podklade s tepelnou izoláciou 2cm.V kotolni sa najlepšie položí 

na podklad 5-10cm od zeme a vyrovná pomocou vyrovnávacej nôžky,ktorá je súčasťou kotla.

B,kotol treba postaviť s predpismi kotolne a dodržaním vzdialenosti na jeho ľahkú údržbu. 

*od steny 0,7m vzadu

*od bočnej strany cca 1m

*pred kotlom min.2m

C,iné 

*výška kotolne musí byť aspoň 2,2m,prípadne 1,9m pri dodržaní správnej ventilácie

*ventilácia kotolne musí byť nezakrytá s povrchom aspoň 200cm2 vo výške 1m od podlahy.Výpustná

ventilácia má byť nehorľavá  s priemerom 14*14cm hneď pod stropom kotolne.

*priemer komína musí byť min.20*20cm

Úschova paliva: 

Správne spaľovanie zabezpečí palivo s malou vlhkosťou.Palivo je treba skladovať v pivnici. 

*vzdialenosť medzi kotlom  a palivom musí byť min.1m

Umiestnenie kotolne musí spĺňať požiadavky normy PN-B 02411 .Inštalácia úk napojená na kotol 

musí mať výpustný ventil . 

4.2.Inštalácia kotla

Inštalácia centrálneho ohrevu otvoreného systému:

Inštalácia úk otv.sys.má byť vykonaná zhodne s normou PN-B 02413 

Inštalácia úk zavretého systému 

Tá má byť vykonaná zhodne s normou PN-B 02414. 

Kotol montovaný v zavretom systéme má mať bezpečnostný ventil s tlakom otvorenia 2,5bar a 

termické zabezpečenie ,ktoré odvádza nadmerné teplo napr.dvojcestný ventil DBV2 použiteľný do 

tlaku 6bar a redukčný ventil znižujúci tlak do 6bar. 



Min.požadovaný tlak je 2bar.Na prívode vody treba namontovať filter. 

Ak teplota dosiahne požadovanú hodnotu nasleduje vstup teplej a studenej vody.Vývod vriacej vody 

treba zabezpečit ,aby udržal teplotu viac ako 100°C. 

Schéma inštalácie s dvojcestným ventilom DBV2 

V inštalácii úk zavretého systému je dôležitý správny výber príslušenstva.Pri nepoužití môže dôjsť k 

zvýšeniu tlaku nad 2,5bar Spôsobí to únik horúcej vody cez bezpečnostný ventil do schladenia 

kotla.Preto sa doporučuje použiť bezpečnostné ventily do 2,5bar aby sa nepoškodil kotol. 

Inštalácia jednocestného ventilu 

Inštalácia termostatického ventilu obr.11 



Termostatický ventil typu Stražak-je dodatočným zabezpečením kotlov na tuhé palivá pred 

vniknutím plameňa do zásobníka.V prípade,že dojde k vniknutiu plameňa do zásobníka,snímač 

teploty otvorí ventil ,ktorý zaleje prípadný oheň v zásobníku.Tento ventil je samočinný ,nezávislý od 

napájania vonkajšími zariadeniami a môže fungovať aj v prípade výpadku el.energie.Je treba ho 

montovať v zadnej časti zásobníka a zhodne s riadením prietoku (obr.11).Pri jeho montáži treba dbať 

na umiestnenie ručného tlačidla výpustu.(2.obr.11),ktorý v závislosti od modelu ventilu má byť 

smerovaný nadol.Treba tiež pamätať na to,aby snímač bol uložený na vyznačenom mieste na potrubí 

podávača a dôkladne utiahnutý.(3-obr.11) 

4.3.Použitie zmiešavacích ventilov

Umožňujú čiastočné miešanie horúcej vody z napájania s chladnou vodou povratu.Sú dodatkovým 

zabezpečením kotlov pred koróziou vzhľadom na ich ekonomickú prevádzku pri zvýšených 

parametroch ,všeobecne pri nízkej potrebe tepla.

*použitie štvorcestného vntilu na odvrátenie časti vriacej vody s návratom do kotla a zvýšenie

teploty na povrate.Zabráni sa tým roseniu kotla a tým k zvýšeniu jeho životnosti.

*udržiavanie zvýšenej teploty horúceho činníka v obvode kotla sa utvrdzuje cez štvorcestný ventil a

umožňuje udržať potrebnú teplotu vody v kotli

*použitie trojcestných ventilov umožňuje rozdiel horúceho činníka s možnosťou odtoku v čase

potreby túv

Príkladné schémy napojenia zmiešavacích ventilov a opis ich funkcií je na obr.12-14 

Obr.12 štvorcestný zmiešavací ventil:1-napájanie z kotla,2-napájanie inštalácie,3-návrat z 

inštalácie,4-návrat do kotla 

Obr.12a príklad montáže 



Štvorcestný ventil má výhodu regulácie teploty v ohrevnom obehu a zvýšenie teploty média v 

kotli.Namontovanie takého ventilu je podmienkou záruky. 

Obr.13 trojcestný zmiešavací ventil-1-napájanie z kotla,2-napájanie inštalácie,3-návrat z inštalácie 

Obr.13a príklad montáže ventilu v inštalácii s reguláciou 

(chráni kotol pred zimnou vodou horiaceho činníka)    (nechráni kotol pred zimnou vodou horúceho 

činníka) 

Pripojenie trojcestného ventilu na povrate inštalácie,chráni kotol pred koróziou zvýšením teploty 

horúceho činníka.Týmto spôsobom je platná podmienka záruky.Namontovanie len jedného ventilu 

nechráni kotol pred koróziou a stráca sa tým záruka. 

Bez nainštalovaného trojcestného zmiešavacieho ventilu nebude uznaná záruka. 

Obr.14 príkladná schéma napojenia kotla s použitím štvorcestného zmiešavacieho ventilu 

1-kotol,2-ohrievač,3-podhrievač túv,4-otvorené príslušenstvo,5-štvorcestný ventil,6-spätný ventil,7-

obehové čerpadlo,8-čerpadlo túv,9-spätný ventil,10-termometer



4.4.Použitie regulátora komínového ťahu

Odporúča sa pri kotloch na biopalivá,použitie reg.komínového ťahu v prípade podtlaku v komíne na 

dosiahnutie optimálnych podmienok pre správnu prácu spaľovania vo vnútri kotla. 

Regulátor je dostupný pod značkou a je prispôsobený do komínových prevodov v ktorých môže 

dôjsť k podtlaku napr.nevhodným prekrojom komína či silným vetrom 

V prípade vysokého podtlaku v komíne môže dôjsť k vniknutiu ohňa cez kotol do miestnosti a 

vzniknúť havária 

Na odstránenie negatív vysokého podtlaku odporúča výrobca použitie regulátora komínového ťahu. 

V inštaláciách s reg.ťahu sa pri zvýšenom podtlaku otvorí klapka v regulátore.Vďaka tomu sa do 

komína privádza vzduch,ktorý schladzuje splodiny a zvyšuje prietok komínom a tým zabraňuje 

podtlaku. 

Obr.15 príklad montáže reg.ťahu              obr.16 príklad montáže reg.ťahu na mdymovode 

Obr.17 príkladný reg.ťahu 

Montáž treba vykonať zhodne s návodom na inštaláciu a obsluhu reg.ťahu 



5.Snímač túv

Je na reguláciu teploty túvv inštalácii úk a je umiestnený v zásobníku túv.Ovládač kotla  obsahuje 

snímač túv,ktorý spolupracuje s mikroprocesorovým ovládačom typu EL483PID 

.Snímač túv sa skladáz kapiláry snímača a prívodu. 

Montáž snímača túv: 

*umiestnenie kapiláry snímača na danom mieste v zásobníku túv

Snímač je namontovaný aj na čerpadle túv 

Kapiláru snímača montujeme na mieste v zásobníku označenom “snímač teploty”a pevne aby 

nevypadol.Ak na zásobníku nie je miesto pre snímač,montujeme ho v 1/3 .Kapilára sa musí dotýkať 

oceľového plášťa zásobníka. 

Nastavenie teploty túv robíme podľa požiadaviek návodu na obsluhu kotla a ovládača EL480PID 

multi.Všetky otázky týkajúce sa túv obraciame na servis výrobcu kotla. 

6.Práca kotla

Práca kotla má byť spustená oprávneným inštalatérom alebo používateľom po dôkladnom 

oboznámení sa s návodom a podmienkami záruky.

Pred prvým uvedením do prevádzky má byť používateľ preškolený v rozsahu správnej prevádzky. 

Po prvom inštalovaní kotla je oprávnená osoba povinná vykonať zmeranie emisií podľa normy PN-EN 

303-5

6.1.Kontrolné činnosti pred prvou a poslednou prácou kotla

A,pred prácou kotla treba systém napustiť vodou úk.Voda má byť čistá bez rôznych nečistôt ako 

olej.Nesmie byť tvrdá,v opačnom prípade zmäkčiť do 7pH.Odporúča sa pred naplnením vodu 

skontrolovať aby nedošlo k poruchám prevádzky kotla.Horúce potrubie v otvorenom systéme s 

bezprostredným kontaktom s horúcou vodou so vzduchom a dochádza k odparovaniu.Počas 

ohrevnej sezóny treba kontrolovať stav vody v systéme a aby bol odvzdušnený.Vodu nie je potrebné 

vymieňať.Vypúšťanie a napúšťanie vody spôsobuje koróziu a vodný kameň. 

V prípade ukončenia dopĺňania vody v inštalácii cez kotol vtedy ak nie je výmenník horúci aby sa 

nepoškodil kotol. 

B,kotol obsahuje odvzdušňovač umožňujúci odvzdušnenie kotla a je umiestnený na jeho hornom 

kryte. 



1-rúra odvzdušňovača

2-odvzdušňovač

3-šrubenie

C,skontrolovať či sú ventily medzi kotlom a ohrevnom systéme otvorené 

D,skontrolovať celosť potrubia 

E,skontrolovať pripojenie  komína 

F,skontrolovať či je napojený deflektor 

G,skontrolovať či:zapojený ventilátor 

Či je čistý 

H,skontrolovať napojenie na el.sieť a jej správnu polaritu 

I,skontrolovať objem vody v inštalácii 

J,napojiť čerpadlo:úk,túv a dodatkové,či sú nainštalované 

K,skontrolovať ich správnosť v ručnom režime ovládača 

L,vložiť zavirovače spalín zhodne s obr.1 

6.2.Práca kotla

A,po napojení el.siete s ochranným vodičom zapnúť napojenie kotla a rozsvieti sa hlavný displej na 

boku ovládača

B,na ovládači vojdeme do menu a dáme výber paliva .z výroby sú kotol a ovládač prispôsobené na 

spaľovanie dreveného peletu 

Vyberieme funkciu automatické zapaľovanie alebo zapaľovanie 

Vo funkcii aut.zapaľovanie postupujeme zhodne s ukazovateľmi na displeji 

Funkcia zapaľovanie je pomocou zapaľovača  

Najprv dáme funkciu ručná práca a následne podávač 



Vretenovým podávačom naplniť retortu palivom,vypnúť podávač a v menu vojsť do funkcie 

zapaľovanie 

Na palivo dáme podpaľovač-papier ,triesky a zapálime,zavrieť všetky dvierka a dať režim zapálenie 

Cyklus trvá do dosiahnutia opísanej teploty spalín 

Po ukončení zapálenia prechádza regulátor v pracovný režim a na displeji sa objaví PID PRÁCA 

C,skontrolovať prácu kotla v niekoľkých cykloch 

D,nanovo skontrolovať celistvosť kotla 

E,oboznámiť používateľa s obsluhou kotla 

F,zapísať uvedenie do prevádzky do záručného listu 

Pred otvorením dv ierok pomocou funkcie ovládača vypnúť ventilátor 

6.3.Vypnutie kotla

Po ukončení ohrevnej sezóny či inom vypnutí kotla treba postupovať nasledovne

*Vypnúť ovládač a odpojiť od el.siete

*odsunúť palivo z popolníka

Dôkladne vyčistiť kotol a otvory a dvierka nechať otvorené 

Nesmie sa vodou zalievať oheň v komore spaľovania 



UPOZORNENIA: 

*kotol môžu obsluhovať len zodpovedné osoby oboznámené s návodom na obsluhu

*ak sa do kotlne náhodou dostanú ľahkozápalné látky či plyny treba kotol vypnúť

*na zapálenie kotla nepoužívať ľahkozápalné látky

*plameň môžeme kontrolovať otvorením horných dvierok ale treba zvýšiť opatrnosť pred žiarom

*po vizuálnej kontrole dvierka dôkladne zamknúť

*pri prevádzke sa nesmie kotol prehriať

*v blízkosti kotla neskladovať ľahkozápalné látky

*počas vyberania popola musia byť ľahkozápalné látky min.1,5m

*počas práce kotla pri teplote nižšej ako 55°C môže dôjsť k roseniu výmenníka a k jeho korózii

*po ukončení ohrevnej sezóny treba kotol vyčistiť

*kotolňa musí byť čistá a suchá

*zakazuje sa akýmkoľvek zásahom do el.inštalácie a konštrukcie kotla

7.Prevádzka a konzrvácia kotla

1,Retortový horák je samočinný.Dávka paliva je pomocou vretena a takisto sa odsúva popol 

zkomory.Aspoň raz v sezóne treba retorty vyčistiť.Pri správnom spaľovaní stačí popolník čistiť raz za 

týždeň.Prečistenie retorty zhrňovačom a prebitie otvorov vzduchu prebijakom môže byť tiež koncom 

sezóny.Čiastočné čistenie vzduchových otvorov je možné zapnutím ventilátora na plné otáčky.

2,aspoň raz za mesiac vyčistiť miešač,po jeho očistení zavrieť klapku revízie 

3,počas stálej práce raz za týždeň vyčistiť kotol aj zvonku 

4,min.1 hodinu pred čistením vypnúť kotol 

5,odporúča sa zvonku vyčistiť aj motoreduktor a ventilátor bez jeho demontáže a suchou 

kefkou.pred týmito činnosťami vypnúť kotol od el.siete 

6,pri práci ventilátora v komore spaľovania nastane nadtlak a treba dbať pri otvorení dvierok 

7,v prípade podtlaku sa odporúča sa odporúča použiť reg.komínového ťahu 

8,ak kotol pracuje nepretržite treba dbať o jeho čistotu a občasné vyprázdnenie zásobníka 

9,v palive sa nemsie nachádzať nečistota ako kamienky,kúsky železa aby nedošlo k poškodeniu 

podávača,motor je s vretenom spojený závlačkou,ktorá chráni motor pred preťažením .ak dôjde k 

preťaženiu a závlačka je celá treba kotol vypnúť,vysypať palivo zo zásobníka a vykonať opravu. 

10,treba dbať na nízku tvrdosť vody aby neprekročila 7pH a aby nedošlo k tvorbe vodného kameňa 

11,v letnom období nevypúšťať vodu z kotla a inštalácie 

12,kotol má pracovať pri napájacej teplote 65°C -80°C a p=ri povrate 55°C  



Nízka teplota povratu spôsobuje rosenie a tým zvýšenie korózie a kratšiu životnosť kotla 

7.1.príklady porúch a ich oprava

Rozsah poruchy Možná príčina poruchy Spôsob opravy 

Veľa odpadu Zlá kvalita paliva 
Vlhké palivo 
Nesprávne spaľovanie paliva 

Použiť vhodné palivo 
Použiť suché palivo 
Regulovať nastavenie ovládača 

Nedosiahnutá požadovaná 
teplota 

Použitie paliva nízkej kvality 
Znečistený výmenník 
Nesprávny komín 
Nesprávne vybraný kotol 
Zlé nastavenie ovládača 

Použiť kvalitné palivo 
Dôkladne vyčistiť 
Skontrolovať celý komín 
Modernizovať inštaláciu úk 
Podľa návodu regulovať 
parametre 

Prázdny podávač Úbytok paliva v zásobníku 
Poškodenie závlačky 

Doplniť palivo 
Vložiť novú 

Nárast teploty nad zadanú Úbytok činníka v inštalácii 
Nesprávne parametre vzduchu 

Po ochladení kotla vložiť činník 
Zmeniť parametre 

Dym z výčistných otvorov Nesprávne montované 
otvory(klapky) 
znečistenie 

Dotiahnuť 

vyčistiť 
Dym spoza dvierok Nízky komín 

Malý priemer komína 
Netesný komín 
Znečistený komín 
Znečistený kotol 
Otvorené dvierka  
Poškodenie tesnenia dvierok 

Zvýšiť 
Zväčšiť priemer 
Utesniť 
Vyčistiť 
Vyčistiť 
Zavrieť 
Vymeniť tesnenie 

Búchanie v kotli Nepriechodný komín 
Zlé nastavenie ovládača 

Vyčistiť 
Vyregulovať nastavenie 

Buchotanie vody v kotli Úbytok odberu tepla 
Zlá inštalácia úk 

Otvoriť ventily 
Modernizovať inštaláciu 

Kotol zhasína počas aut.práce Zlá kvalita paliva 
Zlé nastavenie ovládača 
Malý výkon ventilátora 

Použiť vhodné palivo 
Vyregulovať nastavenie 
Zvýšiť otáčky 

Kotol zhasína po zapálení Dlhá práca ovládača v režime 
zapálenia 
Poškodená závlačka 

Prepnúť na aut.prácu 

vymeniť 

Vreteno sa netoči Neočistené vreteno Vymontovať vreteno a vyčistiť 



Nízka teplota činníka pri 
intenzívnom spaľovaní 

Silno znečistený výmenník 

Vysoký odber tepla 
Zlý výber kotla do inštalácie úk 

Dôkladne vyčistiť kotol a 
komory 
Upraviť správnosť inštalácie 
Vybrať kotol s vyšším výkonom 

Výtok vody z kotla Zrážanie vody pri rôznych 
teplotách  
Práca kotla pri nízkej teplote 

Nastaviť parametre podľa 
návodu 
Vyregulovať miešací ventil 

Dlhé spaľovanie paliva Zlé nast.parametrovspaľovania 
Nízky spaľovací objem 
Nesprávny kotol 

Vyreg.nast.ovládača 

Použiť vhodné palivo 
Vykonať energetický audit 
budovy 

Poruchy závlačky Blokovanie podávača pri zlom 
palive 
Nerovnosť systému podávania 

Nestabilný motoreduktor 

Použiť vhodné palivo a 
granuláciu 
Vyregulovať potrubie 
podávania 
Upraviť a upevniť 

Dym zo zásobníka Znečistené výčistné otvory a 
horák 
Znečistený komín a dymovod 
Slabý ťah komína 

Vyčistiť 

Vyčistiť 
Zväčšiť priemer komína 
Sceliť komín 
Vyčistiť komín 
Vyčistiť kotol 

Zlé spaľovanie paliva Palivo zlej kvality 
Málo vzduchu na spaľovanie 

Použiť vhodné palivo 
Odblokovať klapku ventilátora 
Očistiť horák 

Výtok vody z popolníka Mokrý opal Očistiť palivo a použoť palivo s 
menšou vlhkosťou 

Opálený koniiec vretena Nesprávna reg.spaľovania Vyreg.zhodne s návodom 

Nezapína sa podávač Úbytok napájania či vypnutý 
reg. 
Poškodená poistka 

Upraviť napájanie a zapnúť 

vymeniť 

Kotol sa nedá zapnúť Úbytok paliva 
Úbytok el.energie ovládača 
Vybité zabezpečenie STB 
Prepálená poistka v ovládači 

Doplniť palivo 
Napojiť ovládač na el.sieť 
Vložiť poistku STB 
vymeniť 

Usádzanie smoly Spaľovanie vlhkého paliva 
Nízka kvalita paliva 

Použiť suché palivo 
Použiť kvalitné palivo 

Pred servisom treba vyčistiť všetky steny kotla a ohniskovej komory a umožniť vstup do kotolne v 

prípade výmeny kotla. 



7.2.čistenie horáka

V prípade zhoršenia parametrov spaľovania treba vyčistiť horák.Nesprávna poloha roštu spôsobuje 

zhoršenie spaľovania a zvýšením emisií.Najzvyklejším je nedopaľovanie paliva .V tomto prípade 

vyčistíme otvory v rošte .Po tomto otvoríme revízne dvierka horáka a celú komoru vyčistíme.

Obr.22-čistenie horáka 

1-vzduchové otvory

2-revízne dvierka

Nesprávny prísun vzduchu nečistením horáka spôsobuje zhoršenie spaľovania 

7.3.Výmena závlačky a vretena

Hlavnou príčinou poškodenia závllačky a poškodenie vretena sú spôsobené zlou kvalitou paliva.

1-závlačka



2-motoredukcia

3-vreteno

4-skrutka M10

Obr.24-demontáž vretena z podávača 

Prvým krokom je sypanie paliva cez revízny otvor zásobníka .Odkrútime skrutky(4)spájace 

motoreduktor(2)z rúry vretena (3),nakoniec vytiahneme závlačku a odpojíme vreteno od 

motoreduktoora .Po odkrútení skrutiek vytiahnutím závlačky(1) odpojíme motoreduktor a vreteno. 

Montáž vretena(2)vykonáme vsadením do otvoru piestu motoreduktora a zabezpečíme novou 

závlačkou.Po ukončení pritiahneme skrutky rovnomerne. 

Pred týmito činnosťami sa uistíme či je kotol odpojený od el.siete. 



8.Záručné podmienky

8.1.Opis záruky 

1.1.ZUG ELEKTROMET (garant)dáva záruku 60mesiacov na korpus kotla od dátumu zakúpenia ,nie 

viac ako 72mes.od dátumu výroby.

1.2.ostatné dodatkové elementy kotla majú záruku 24mes.od dátumu kúpy ale nie viac ako 

36mes.od dátumu výroby 

1.3.elementy kotla vymenené počas záručnej opravy sú bezplatne 

8.2.Rozsah záruky

2.1.výrobca zaručuje pevnosť kotla pri použití vhodnej inštalácie vykonanej podľa návodu

2.2.Výrobca je zodpovedný za prípadné výrobné chyby zariadenia 

2.3.v rozsahu záruky má používateľ právo na bezplatnú opravu a výmenu pri poškodení zo strany 

výrobcu.Prípadné poruchy sú riešené servisom výrobcu do 60hodín od telefonického 

hlásenia.Poškodenia nezavážneho charakteru budú riešené do 14dní od nahlásenia.V ostatných 

prípadoch do 21dní. 

2.4.všetky poruchy práce kotla spôsobené: 

*nesprávna kvalita paliva

*inštalácia nezhodná s návodom

*zlý výber zariadenia

*zlý výber a tech.stav komína

*nesprávny komínový ťah

A preto: 

*skorodované elementy kotla a výmenníka spôsobené dlhodobým zrážaním vody

*poškodenie kotla pri práci s nízkymi parametrami

*poškodenie kotla pri zlom odvode spalín

*poškodenie elementov kotla zlou el.inštaláciou

*skorodovaný povrch a iné časti spaľovaním vlhkého paliva

*zlý deflektor

Záruka sa nevzťahuje: 

2.5.každé servisné hlásenie ukazuje či porucha bola vinou používateľa 

2.6.v prípade hlásenia poruchy po záručnej dobe hradí opravu klient 

2.7.používateľ stráca právo záruky v nasledujúcich prípadoch 

A,vykonanie samovoľných zmien v konštrukcii 

B,zlá inštalácia ,prevádzka a konzervácia nezhodne s návodom 

C,nesprávne vetranie 



D,zmeny v el.inštalácii 

E,ak kotol nie je zabezpečený cštvorcestným či trojcestným 

ventilom F,úbytok financií  v rozsahu bodu 2.4. 

G,opravy kotla neoprávnenými osobami v záručnej dobe 

H,nezhodne s návodom na obsluhu a prevádzku 

I,poškodenie a nesprávna práca: 

*nesprávnou prepravou

*nesprávnou inštaláciou kotla

*prekročnie najvyššej dovolenej teploty

*zamrznutie vody v inštalácii či kotli

*napustenie horúceho kotla studenou vodou

*hasenie kotla vodou

*prevádzka bez potrebného množstva vody

*korózia elementov v prípade:

Dlhodobej prevádzke pri teplote povratu pod 55°C 

*nesystematické a nedôkladné čistenie

*inštalácia kotla vo vlhkom prostredí

*úbytok komínového ťahu

*použitie tvrdej vody a vznik vodného kameňa

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie ovládača,motoreduktora a ventilátora spôsobených 

atmosférickými javmi,prepätím el.siete či mechanických poškodení. 

Ostatné: 

3.1.výrobca nenesie zodpovednosť za zlý výber kotla 

3.2.spôsob opravy určuje garant 

3.3.reklamácie hlásiť servisu výrobcu do 30dní od zistenia tel.na 0908 / 577 997, alebo elektronicky 

na kotly@expol.sk 

3.4.doklady potrebné k reklamácii:bloček o kúpe kotla a vyplnený záručný list,kotla motoreduktora či 

ventilátora 

3.5.v prípade reklamácie nesprávneho spaľovania v kotli je treba priniesť kópie o kontrole komína 

3.6.záruka sa vzťahuje výlučne na produkty zakúpené na území Slovenskej republiky 

3.7.správy neuregulované vyššími podmienkami sú v civilnom kódexe 



Odpady z elektrických a elektronických zariadení(WEEE) 

Tieto odpady nesmú byť vyhodené ako domový odpad.Pre ochranu životného prostredia ich 

recyklujeme na príslušnom zbernom dvore či v obchode kde boli zakúpené. 



Základ ohrevných zariadení   

EXPOL E. BIO
EXPOL TRADE, s.r.o.

ul. Šarišská 495/2

09431 Hanušovce nad Topľou

0908  577 997, 0905 44 99 54, kotly@expol.sk  www.expol.sk

CE 
DEKLARáCIA ZHODNOSTI

(DEKLARATION OF CONFORMITY) 

Pán               Wojciech Jurkiewicz 

 Deklaruje 

S plnou zodpovednosťou že výrobok: 

Kotol úk s automatickým podávaním paliva 

EXPOL E. BIO 15, 20, 25, 50, 75

Ostal projektovaný ,vyrobený a dodaný na trh zhodne s nasledujúcimi predpismi 

*Zákon tesniacich zariadení 2014/68/UE

*zákon oé strojoch 2006/42/WE

*nízkonapäťový zákon 2014/35/UE

Zákon o elektromagnetickej kompatibilite EMC 2014/30/UE 

 A nižšie menovanými normami: 

PN-EN 60335-1:2012 

PN-EN 60730-1:2016 

PN-EN 303-5:2012 

Goluszowice 1.3.2017 

................................................................................ 




