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Po ukon ení každého obdobia innosti, alebo vždy v ur itom intervale, kotol dôkladne vy istite a
pod a potreby vy istite aj komín. Na vy istenie kotla sta í otvori oboje dvierka z liatiny, vybra
mriežky na uhlie, potom kovovou ohybnou kefou pozorne vy isti spa ovaciu komoru a dymovody.
Odstrá te prípadné sadze, ktoré sa usadili na zbera i polola. Skontrolujte aj rúrky, ktorými sa
odvádzajú spaliny a komín, i sú isté a i dobre tesnia.

Pravidelná kontrola

Aby sa funk nos  a ú innos  spotrebi a udržala dlhú dobu, je nevyhnutné, aby kvalifikovaný pra-
covník vykonával v pravidelných intervaloch nasledujúce kontroly:

• Kontrolova  a pod a potreby vy isti  kotol a prieduchy, pod a postupu v predchádzajúcom
odstavci.

• Overi  stav platní spa ova a.
• Overi  tesnos  dvierok na vloženie paliva a priestoru na popol; pod a potreby vymeni  te-

snenie.
• Ovláda e a bezpe nostné prvky musia fungova  správne.
• Okruh odvodu spalín musí by  dokonale ú inný.
• Odvody spalín musia by  bez prekážok a nesmú na nich by  úniky
• Tlak vody v rozvodnom zariadení za studena musí by  približne 1 bar; ak tlak nezodpovedá,

upravte ho na túto hodnotu.
• erpadlo cirkulácie nesmie by  zablokované.
• Expanzná nádrž musí by  naplnená.
• Prípadný spa ova  peliet (s doplnkovou súpravou) musí vyhovova  podmienkam v návode

dodanom so spa ova om.

5. CHARAKTERISTIKY A TECHNICKÉ ÚDAJE

obr. 16 - Rozmery a prípojky

a1 Vstup do rozvodného zariadenia
a2 Spätný tok z rozvodného zariadenia
a3 Výpustný ventil zariadenia
a4 Komín
a5 - a6 Prípojky bezpe nostnej špirálovej rúrky
a7 Prípojka izolácie bezpe nostnej špirálovej rúrky

5.1 Tabu ka s technickými údajmi

Na pravej clone sa uvádza skratka, ktorá je aj na štítku s technickými údajmi.

5.2 Diagramy

Strata náplne

obr. 17 - Strata náplne

Model litre

SFL 3 510

SFL 4 620

SFL 5 730

SFL 6 840

SFL 7 950
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Údaj Jednotka SFL 3 SFL 4 SFL 5 SFL 6 SFL 7

Tepelný výkon Drevo kW 19 27 36 43 50 (P)

Tepelný výkon Uhlie kW 22.5 32.5 42.5 52.5 62.5 (P)

Tepelný výkon Pelety kW 22 30 36 42 48 (P)

Ú innos  dreva % 77 78 78 78 78.5

Ú innos  uhlia % 79 79.5 80 80.5 81

Ú innos  peliet % 87.6 87.7 87.7 87.7 87.8

Max. pracovný tlak bar 4 4 4 4 4

Objem vody l 26 30 34 38 42

Objem komory dm3 48 68 88 108 128

Rozmery otvoru na napl-
nenia drevom/uhlím

mm 384x210 384x210 384x210 384x210 384x210

Rozsah regulácie teploty
drevo/uhlie

°C 30-90 30-90 30-90 30-90 30-90

Max. teplota vykurovania
drevo/uhlie

°C 95 95 95 95 95

Nastavenie odporú anej
teploty

°C >60 >60 >60 >60 >60

Minimálna teplota pri
návrate do kotla

°C 50 50 50 50 50

Požiadavky na linku
napájania vodou
bezpe nostného chladi a

Minimálny tlak - bar 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Minimálny prietok - l/min 10 10 10 10 10

Max. teplota  - °C 25 25 25 25 25

Doba trvania náplne
dreva

h   2.5   2.5   2.5   2.5   2.5

Doba trvania náplne uhlia h   4.5   4.5   4.5   4.5   4.5

Minimálny ah komína
Drevo

Pa 12 14 16 18 20

Minimálny ah komína
Uhlie

Pa 8 10 15 20 25

Minimálny ah komína
Pelety

Pa 23 25 28 30 32

Trieda ú innosti pod?a
EN303-5

3 3 3 3 3

Hmotnos  prázdneho
kotla

kg 193 241 289 337 385
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