TEHNIKA GRIJANJA
Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvaška, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611

TEHNIČNA NAVODILA

SLO

za montažo, uporabo in vzdrževanje
toplovodnega kotla,
ter za montažo dodatne opreme.

PRVI ZAGON MORA OPRAVITI POOBLAŠČENI SERVISER
V NASPROTNEM PRIMERU GARANCIJA ZA IZDELEK NE VELJA.

EKO-CK P + Cm Pelet set 14-50
TU-CKP-07-2020-E-N-SLO

KNJIGA 1/3

Pomembno
Ta navodila so sestavni del izdelka. Vse pravice pridržane. Reprodukcija vsebine tega dokumenta in
posredovanje tretji osebi ni dovoljena brez pisnega dovoljenja proizvajalca.
Poskrbite, da so navodila vedno ob napravi, tudi v primeru prodaje/odstopa drugemu lastniku, za
reference uporabniku in delavcem, pooblaščenim za vzdrževanje in popravke.

PRED UPORABO TE NAPRAVE PRIPOROČAMO, DA
PAZLJIVO PREBERETE NAVODILA.

Kotel ne sme delovati v vnetljivi in eksplozivni atmosferi.
Izdelka ne smejo uporabljati otroci ali osebe s pomanjkljivimi
psihičnimi ali telesnimi sposobnostmi in osebe s pomanjkanjem
znanja in izkušenj razen, kadar jih nadzoruje in vodi oseba, ki je
zadolžena za njihovo varnost. Otroci morajo biti v bližini izdelka pod
nadzorom.
Pred kakršnim koli posegom na napravi mora biti izklopljeno vse
električno napajanje.

Opravite meritev izpusta dimnih plinov po končani vgradnji kotla.

Poskrbite za pravilno skladiščenje goriva ki bu uporabljano za
kurjenje.
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Tehnični podatki
Identifikacijska oznaka
modela (TIP):

EKO-CK P + EKO-CK P + EKO-CK P + EKO-CK P + EKO-CK P + EKO-CK P + EKO-CK P +
Cm Pelet set Cm Pelet set Cm Pelet set Cm Pelet set Cm Pelet set Cm Pelet set Cm Pelet set
50
20
25
30
35
40
14

14
20
25
30
35
40
50
Koristna izhodna toplota pri nazivni izhodni toplotni moči - Pn (kW)
4.2
6
7.5
9
10.5
12
15
Koris. izhodna top. pri 30 % naz. izhodne toplotne moči - P p (kW)
Izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči
90.3
90.3
90.2
90.2
90.2
90.2
90.2
(glede na nižjo kurilno vrednost goriva)
(%)
Izkoristek pri 30 % nazivne izhodne toplotne moči
(%)
90.0
90.0
90.2
90.2
90.2
90.2
90.2
(glede na nižjo kurilno vrednost goriva)
Izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči
(%)
82.6
82.6
82.5
82.5
82.5
82.5
82.5
(glede na zgornjo kurilno vrednost goriva „GCV“) -ηn
Izkoristek pri 30 % nazivne izhodne toplotne moči
(%)
82.3
82.3
82.5
82.5
82.5
82.5
82.5
(glede na zgornjo kurilno vrednost goriva „GCV“) -ηp
(kW)
4.2-14
6-20
7.5-25
9-30
10,5-35
12-40
15-50
Področje regulacije moči
EKO-CK P 20 EKO-CK P 25 EKO-CK P 30 EKO-CK P 35 EKO-CK P 40 EKO-CK P 50 EKO-CK P 60
Kotel
Gorilnik
CPPL-14 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-35 CPPL-35
CPPL-50 CPPL-50
CPPT
CPPT
CPPT
CPPT
CPPT
CPPT-50 CPPT-50
Transporter pelet
CPSP
CPSP
CPSP
CPSP
CPSP
CPSP
CPSP
Zalogovnik pelet
5
Razred naprave
(mbar)
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.20
0.22
Potreben vlek dimnika
(mbar)
0.05
Potreben vlek v dimniku pri min. moči
(l)
76
60
64
67
78
96
118
Količina vode v kotlu
(°C)
170
170
170
170
170
180
180
Izhodna temperatura dimnih plinov pri nazivni moči
(°C)
100
Izhodna temperatura dimnih plinov pri minimalni moči
(kg/s)
0,023
0,011
0,015
0,018
0,027
0,031
0,034
Masni pretok dimnih plinov pri nazivni moči
(kg/s) 0.00495
0.01035
0.00675
0.0081
0.01215
0.01395
0.0153
Masni pretok dimnih plinov pri minimalni moči
(mg/m 3 )
13
13
13
13
13
14
14
Koncentracija celotnega prahu
(mg/m 3 )
40
40
40
40
40
39
38
Koncentracija ugljikovega monoksida CO
(%)
13
Vsebnost kisika v dimnih plinih
(kW)
0,63
0,294
0,42
0,368
0,735
0,84
0,596
Standby toplotna izguba
(mbar)
0.11
0.07
0.09
0.1
0.13
0.18
0.25
Upor kotla na vodni strani pri nazivni moči
(h)
6
Perioda gorenja pri nazivni moči
(°C)
65-90
Obseg nastavitve temperature s pomoču regulacije
(°C)
55
Najniža temperatura povratnega voda
(kW)
33,33
15,6
22,2
27,8
38,88
44,44
55,55
Moč pridobljena z gorivom
fi6 x max 50
Velikost goriva
(l) 75,4/370
80/370
92,5/370 105/370
116/370
161/370
167/370
Prostornina kurišča / prostornina zalogovnika
(mm) 321x506x550 321x541x550 371x541x550 421x541x550 471x541x550 471x664x550 471x664x650
Dimenzije zgorevalne komore
(l)
125,2
89,3
95,5
110,3
140
172
203,2
Prostornina zgorevalne komore
predtlačna
Vrsta zgorevalne komore
(mm) 170x165 170x165 170x165 170x165 210x165 210x165 210x165
Dim. odprtine za vgradnjo peletnega gorilca (ŠxV)
(W)
250
Max. priključna električna moč
(V~)
230
Priključna napetost
(Hz)
50
Frekvenca
~
Vrsta električne energije
(mm)
Dolžina (A)
1020
985
1020
1020
1020
1142
1142
Dimenzije
(mm)
Širina (B)
570
470
470
520
620
620
620
kotla
(mm)
Višina (C)
1255
1255
1255
1255
1255
1255
1355
Masa kotla
(kg)
241
203
210
230
267
310
327
Skupna masa (kotel z oblogo in priborom)
(kg)
266
227
234
255
293
337
355
(bar)
Največji delovni predtlak
2,5
(bar)
Testni tlak
5,5
(°C)
Največja delovna temperatura
90
(mm)
160
150
150
160
180
180
180
Dimna cev - zunanji premer
Začetni in povratni vod
5/4"
(R)
(zunanji navoj)
Polnjenje/praznjenje
Priključki
1/2"
(R)
(notranji navoj)
kotla
Priključek izmenjevalnika
1"
(R)
(notranji navoj)
Priključek tipala izmenjevalnika
1/2"
(R)
(notranji navoj)
(kom)
3
4
5
5
5
Število turbulatorjev
4
3
(mm)
1000
1000
1000
1000
1000
Minimalna odaljenost od vnetljivih predmetov
1000
1000
(A)
Maks. moč toka
2,9
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Tehnični podatki
Identifikacijska oznaka
modela (TIP):
Način polnjenja
Priporočljivo je, da kotel deluje s hranilnikom
(l)
tople vode s prostornino najmanj
Kondenzacijski kotel
Kotel na trdno gorivo za soproizvodnjo
Kombinirani kotel
Osnovno gorivo
Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov - η s (%)
mg/m³ (10% O2)
PM
Sezonske emisije pri
mg/m³ (10% O2)
OGC
ogrevanju prostorov za
mg/m³ (10% O2)
CO
osnovno gorivo *
mg/m³ (10% O2)
NOx
Pri nazivni izhodni
(kW)
toplotni moči - el max
Pri 30 % nazivne izhodne
Dodatna potreba
(kW)
toplotne moči - el min
po električni moči
Vgrajene sekundarne opreme
(kW)
za blaženje emisij
(kW)
V stanju pripravljenosti - PSB

EKO-CK P + EKO-CK P + EKO-CK P + EKO-CK P + EKO-CK P + EKO-CK P + EKO-CK P +
Cm Pelet set Cm Pelet set Cm Pelet set Cm Pelet set Cm Pelet set Cm Pelet set Cm Pelet set
50
20
25
30
35
40
14

samodejno
280

400

500

700
800
1000
600
ne
ne
ne
Stisnjen les v obliki peletov: C1 (EN 303-5:2012); A1 (EN ISO 17225-2)
78
78
78
78
79
79
78
21
21
20
20
20
20
20
2
2
2
2
2
2
2
76
76
76
76
76
74
74
164
168
168
164
164
159
159
0.065

0.071

0.075

0.076

0.077

0.078

0,080

0.030

0.036

0.040

0.040

0.040

0.040

0,040

Ni primerno
0.004

* PM = trdni delci, OGC = organske plinske mešanice, CO = ogljikov monoksid, NOx = dušikovi oksidi.
Kontaktni podatki za Republiko Slovenijo:
Zastopnik za RS: MIX d.o.o., Stegne 15, 1000 Ljubljana
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Dimenzije kotla
TU

TM

3

TO

PVL
1

U

OFF
08:42

0

5

GV

DP

4
C

1

DV

DP

OC

F

CD

PC

PVV

OC

PVV
PR

PRA

2
B

A
E

D

U

OPOMBA:

TP

ZA

Zalogovnik peletov CPSP lahko
postavite tudi na levo stran kotla
(v tem primeru morate obrniti
dovodno cev za gorilnik na
pelete CD za 180°).

GR
CE

1 - Kotel EKO-CK P + Cm Pelet set
2 - Gorilnik na pelete CPPL
3 - Digitalna kotlovna regulacija CPREG

4 - Zalogovnik peletov CPSP
5 - Spiralni transporter CPPT

LEGENDA:
DV GV TM PRA PVV OC DP PVL TU -

Spodnja kotlovna vrata
Zgornja kotlovna vrata
Termometer
Polnjenje / praznjenje
Povratni vod kotla
Čistilna odprtina dimne komore
Dimni priključek
Začetni vod kotla
Sonda za temperaturna in termostatska
tipala

Skupne dimenzije sistema
Skupna dolžina (D)
Skupna širina (E)
Skupna višina (F)

(mm)
(mm)
(mm)

EKO-CK P
+ Cm Pelet set
14

EKO-CK P
+ Cm Pelet set
20

1280
1095
1545

1280
1095
1545
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PC - Plastična fleksibilna cijev
U
- Vtičnica za termostat črpalke
TO - Priključki za termičko zaščito
(ne uporablja se za kotle z vgrajenim
Cm Pelet-setom)
TP - Termostat črpalke
ZA - Konica za žar
GR - Grebljica
CE - Ščetka za čiščenje
CD - Dovodna cev za gorilnik na pelete
EKO-CK P
EKO-CK P
EKO-CK P
EKO-CK P
EKO-CK P
+ Cm Pelet set + Cm Pelet set + Cm Pelet set + Cm Pelet set + Cm Pelet set
25
30
35
40
50

1280
1145
1545

1280
1195
1545

1280
1245
1545

1440
1245
1545

1440
1245
1545
5

Opis kotla
1.0. SPLOŠNO
EKO-CK P + Cm Pelet set ima sodobno konstrukcijo in obliko. Izdelan je iz atestiranih
visokokakovostnih materialov. Varjen je z uporabo najsodobnejše tehnologije varjenja, preizkušen in
testiran po EN 303-5 in izpolnjuje vse pogoje za priključitev na centralni ogrevalni sistem.

1.1. OPIS
EKO-CK P + Cm Pelet set je jekleni toplovodni kotel na lesene pelete z avtomatsko dobavo peletov.

1.2. VSEBINA PAKETA
- Kotel z oblogo, spodnja kotlovna vrata, lesena paleta, s turbulatorji v kurišču kotla, pribor za čiščenje
(grebljica, ščetka, držalo za čiščenje pepela in nosilec za pribor) in garnitura (vijak za pločevino,
mozniki, vijaki, vtič).
1. EKO-CK P + Cm Pelet set 14
- gorilnik na pelete CPPL-14 digitalna kotlovna regulacija CPREG za gorilnik
na pelete CPPL-14
- zalogovnik peletov CPSP
- spiralni transporter CPPT
2. EKO-CK P + Cm Pelet set 20, EKO-CK P + Cm Pelet set 25,
EKO-CK P + Cm Pelet set 30 in EKO-CK P + Cm Pelet set 35
- gorilnik na pelete CPPL-35, digitalna kotlovna regulacija CPREG za gorilnik
na pelete CPPL-35
- zalogovnik peletov CPSP
- spiralni transporter CPPT
3. EKO-CK P + Cm Pelet set 40 in EKO-CK P + Cm Pelet set 50
- gorilnik na pelete CPPL-50, digitalna kotlovna regulacija CPREG za gorilnik
na pelete CPPL-50
- zalogovnik peletov CPSP
- spiralni transporter CPPT-50
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Komponente
2.0. KOMPONENTE
2.1. KOTEL
EKO-CK P je jekleni toplovodni kotel. Kurišće ima veliko ogrevalno površino in majhen upor.
Čišćenje kotla je zelo enostavno in ga je možno opraviti s prednje strani.

2.2. GORILNIK NA PELETE CPPL
Gorilnik na pelete CPPL-14 (z nazivnim toplotnim učinkom 14 kW za kotle EKO-CK(B) P + Cm Pelet
set 14 in CPPL-35 (z nazivnim toplotnim učinkom 20–35 kW za kotle EKO-CK(B) P + Cm Pelet set in
je sestavljen iz kvalitetnih komponent in izdelan iz atestiranih gradbenih materialov. V gorilniku je
visoko učinkovit ventilator, ki s pomočjo posebno oblikovane rešetke gorilnika formira plamen kot pri
klasičnih gorilnikih. V gorilniku je tudi električni grelec, ki s pomočjo regulacije po potrebi avtomatsko
vžge pelete. Vgrajena fotocelica služi kot detektor plamena v gorilniku. Posebna oblika zgorevalne
komore gorilnika omogoča kakovostno mešanje zraka in goriva. Rezultat je visoka učinkovitost
zgorevanja. Gorilnik CPPL-14 ima dodaten keramični nastavek, ki izboljša zgorevanje goriva. V
odvisnosti od faze dela gorilnika ter nastavljene moči se spreminja število obratov ventilatorja, tj.
dotok zraka v gorilnik. Ta je namenjen vgradnji na spodnja kotlovna vrata CPDV, v pripravljene
odprtine. Gorilnik je tovarniško ožičen ter ga je treba povezati s kotlovno regulacijo CPREG.

2.3. KOTLOVNA REGULACIJA CPREG
Sofisticirana digitalna kotlovna regulacija CPREG vodi gorilnik v skladu s potrebo po gretju in
sanitarni vodi. Karakteristike kotlovne regulacije CPREG: mikroprocesorska regulacija, bimetalni
varnostni termostat, varnostni presostat, mikrostikalo za spodnja kotlovna vrata, regulacija vžge in
ugasne gorilnik po danih temperaturah in režimih dela, regulira dobavo pelet s transporterjem za
pelete, delovanje po zimskem ali poletnem režimu, zaščita kotla proti kondenzaciji, prikaz trenutnega
stanja kotla na zaslonu, prikaz napak na zaslonu, priložen je kotlovni senzor in senzor sanitarne
vode. V nadaljevanju je v navodilih podrobno opisano delovanje in način nastavitev posameznih
parametrov.

2.4. TRANSPORTER ZA PELETE CPPT
Transport pelet od rezervoarja do gorilnika se izvaja s transporterjem za pelete CPPT. V cevi je
''Arhimedova'' spirala, ki s pomočjo elektromotorja z reduktorjem transportira pelete iz rezervoarja,
skozi fleksibilno cev v gorilnik na pelete. Elektromotor je tovarniško ožičen ter ga je treba povezati s
konektorjem na zadnji strani kotlovne regulacije CPREG. Če se električni kabel poškoduje, mora
njegovo zamenjavo izvesti pooblaščeni serviser ali za to usposobljena oseba, da bi se izognili
nevarnosti električnega udara ali poškodovanja opreme.

2.5. ZALOGOVNIK PELETOV CPSP
Zalogovnik za pelete CPSP se postavlja z desne (priporočeno) ali z leve strani poleg samega kotla
EKO-CK(B) P + Cm Pelet set. Po postavitvi morate v zalogovnik postaviti transporter za pelete. Pred
polnjenjem rezervoarja morate odpreti pokrov, ki je na vrhu rezervoarja, ter preveriti, ali v rezervoarju
ni trdih predmetov ali drugih tujkov, ki tam ne bi smeli biti. Način sestavljanja zalogovnika za pelete je
opisan v navodilih za montažo zalogovnika za pelete.

Tehnična navodila EKO-CK P + Cm Pelet set
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Postavljanje in sastavljanje
3.0. POSTAVLJANJE IN SESTAVLJANJE KOTLA
Postavljanje in sestavljanje kotla mora opraviti strokovno usposobljena oseba. Kotel mora stati na
trdni in horizontalni površini. Priporočamo, da kotel postavite na betonsko podlago z višino med 50 in
100 mm od tal. Kotlovnica mora biti zaščitena od zmrzovanja in dobro prezračena. Kotel morate
postaviti tako, da ga boste kasneje lahko pravilno povezali z dimnikom (glejte točko 4.0.), hkrati pa
mora biti omogočena uporaba kotla, nadzor nad delom ter čiščenje in vzdrževanje kotla in dodatne
opreme (slika 1).
Potrebno je zagotoviti minimalne odaljenosti od vnetljivih predmetov (pogle tabelo, str. 2)!
Če se pokaže potreba je potrebno montirati toplotno zaščito okrog kotla!
OPOZORILO:
Na kotlu ne puščajte vnetljivih predmetov. Oddaljeni morajo biti vsaj v okviru minimalnih
razdalj, prikazanih na sliki 1.
Kotel ne sme biti vklopljen v vnetljivem okolju in tam, kjer obstaja
nevarnost od eksplozije!

Poskrbite za pravilne oddaljenosti od gorljivih materialov, če je potrebno!

Izdelajte zaščitno konstrukcijo okoli kurilne naprave, če je potrebno!

Slika 1. Minimalne razdalje od sten kotlovnice

min. 300 mm
max. 600 mm

6

min. 1000 mm

1

5
min. 100 mm

3
min. 1500 mm

4

Legenda:
1 - Kotel EKO-CK P +
Cm Pelet set

2

min. 750 mm

3 - Digitalna kotlovna regulacija
CPREG
2 - Gorilnik na pelete CPPL 4 - Spiralni transporter CPPT

8

5 - Zalogovnik peletov
CPSP
6 - Dimnik
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Menjava smeri odpiranja kotlovnih vrat
2.1 MENJAVA SMERI ODPIRANJA KOTLOVNIH VRAT
Zgornja in spodnja kotlovna vrata so tovarniško izdelana tako, da lahko spremenite smer odpiranja v
levo ali desno smer. Smer odpiranja vrat lahko spremenite tako, da spremenite pozicije univerzalnih
delov, ki so odgovorni za smer odpiranja v levo ali desno smer. Univerzalni deli so označeni na sliki 4.
Ročka, tečaj in nosilec zapaha ročice so univerzalni deli, ki jih imajo tako zgornja kot spodnja kotlovna
vrata. Spodnja kotlovna vrata imajo še en dodatni del, ki mu je treba spremeniti pozicijo, mikro stikalo.
Tovarniško so vrata montirana tako, da se odpirajo v desno smer, na strani 7 pa je prikazan postopek
menjave smeri odpiranja v levo smer. Isti postopek velja za zgornja in za spodnja kotlovna vrata, le da
zgornja kotlovska vrata nimajo mikro stikala.
Slika 2

Slika 3

Spodnja kotlovna vrata, ki se odpirajo
V levo smer (tovarniško dostavljeno)

Spodnja kotlovna vrata so predelana
za odpiranje v levo smer

Slika 4 Univerzalni deli vrat, ki jih je potrebno postaviti na nasprotno stran, če želite spremeniti
smer odpiranja vrat

1

4*

2
3

1

Ročica

2
3

Tečaj vrat

*4

Nosilec zapaha ročice
(nahaja se na kotlu)
Mikro stikalo

*

Ta del se nahaja samo na spodnjih kotlovnih vratih
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Menjava smeri odpiranja kotlovnih vrat
Postopek premeščanja tovarniško dostavljenih spodnjih kotlovnih vrat (odpiranje v desno
smer) pri vratih, ki se odpirajo v levo smer.
1.Snemanje vrat s kotla in snemanje univerzalnih delov z vrat

8

4

7

5
6

2

5
7

Odvijte dva vijaka (5) in snemite vrata s kotla, potem z vrat snemite ročico (1) i tečaj (2), tako da
izbijete elastične zatiče (6,7). Odvijte vijak (8) in snemite mikro stikalo (4).

2. Premeščanje univerzalnih delov na nasprotno stran vrata

2

8

7

4

6
1

4

2

1

7

Premestite ročico (1) kot prikazuje slika in jo pritrdite z elastičnim zatičem (6), potem premestite
tečaj (2) kot je prikazano na sliki in ga pritrdite s pomočjo 2 elastičnih zatičev (7). Premestite
tudi mikro stikalo (4) in ga pritrdite z vijakom (8).

3.Menjava pozicije nosilca zapaha ročice na kotlu in postavitev vrat na kotel
Nosilec zapaha ročice mora biti
obrnjen tako, da je prerez vedno
zgoraj

9

5
9

3

5

Odvijte dva vijaka (9) in potegnite ven nosilec zapaha ročice (3) ter ga postavite kot
prikazuje slika, tako da se PREREZ NA NOSILCU ZAPAHA ROČICE NAHAJA NA
ZGORNJI STRANI. Nosilec zapaha ročice. Se vedno nahaja na tisti strani, na kateri je
ročica. Postavite vrata na kotel in jih pritrdite z vijaki (5).
10
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Postavljanje in sestavljanje

Slika 5. Postopek montaže obloge
C

9
Detajl X

C

6
B

Y

B

8

X

B
B

8

b5
b6

B

A

A

2

Detajl Y

1
B

5

b3

A

7

3
A

A

b4
b1

4

b2
10

A

(3.9x9.5)

B

(4.2x16)

C

(4.2x32)

1. Z vijaki 4,2 x 32 mm pritrdite nosilce izolacije (8) v luknje na zgornji strani kotla.
2. Stranski stranici (2) in (3) nataknite na nosilca, ki se nahajata na stranskih stranicah
podnožja kotla v pravokotni odprtini na stranski stranici obloge (b1) in (b2), zgoraj pa jih
zataknite na nosilce obloge (8) ter jih pritrdite z dvema vijakoma za pločevino 3,9 x 9,5 za
zadnje nosilce obloge (8).
3. Sprednjo zgornjo stranico obloge (5) zataknite z zatiči v pravokotne odprtine stranske leve in
stranske desne stranice obloge (b5) in (b6) ter jih pritrdite z vijakom za pločevino 4,2 x 16 mm
v prednji nosilec obloge (8) skozi stransko stranico (3).
4. Sprednjo spodnjo stranico obloge (4) zataknite z zatiči v pravokotne odprtine stranskih
stranic (b3) in (b4).
5. Tipalo termometra, ki je v sprednji zgornji stranici obloge (5) in tipalo termostata črpalke, ki je
v zadnjem pokrovu obloge (9) potisnite v sondo z gornje strani kotla. Tipala zaščitite z
vzmetnim varovalom, ki je priložen v kompletu pripomočkov (detajl Y).
6. Sprednji pokrov obloge (6) namestite v utor v sprednji zgornji stranici obloge, zadnji pokrov
obloge (9) pa namestite v utor sprednjega pokrova obloge (6).
7. Zadnjo stranico obloge (1) nataknite na priključne cevi in jo pritrdite z dvema vijakoma za
pločevino 4,2 x 32 mm na stransko stranico (2), z drugima dvema vijakoma za pločevino 4,2 x
32 mm pa na stransko stranico (3).
8. Zadnji pokrov obloge (6) pritrdite z zgornje strani, z dvema vijakoma za pločevino 4,2 x 32
mm za stranski stranici (2) in (3).
9. Na koncu pritrdite zaščito za regulator zraka (7) na sprednjo zgornjo stranico obloge (5) na
tovarniško pripravljene luknje s tremi vijaki za pločevino 3,9 x 9,5 mm.
10. Na koncu še zaščito spodnjega dela kotla (8) vstavimo pod kotel med nosilcema na
katerem je kotel postavljen.

Tehnična navodila EKO-CK P + Cm Pelet set
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Postavljanje in sestavjlanje

3.1. ODPRTINA ZA SVEŽ ZRAK
Pri vsaki kotlovnici mora biti odprtina za dovod svežega zraka ustreznih dimenzij glede na moč
kotla (minimalna površina odprtine po spodaj navedeni formuli). Odprtina mora biti zaščitena z mrežo
ali rešetko. Vsa dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi normami.
Kotel ne sme biti vklopljen v vnetljivem okolju in tam, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

A = 6,02 Q

A - površina odprtine v cm2
Q - moč kotla v kW

Upoštevajte tehnične lastnosti že vgrajenih prezrečevalnih sistemov
v obstoječi kurilnici!

Kotel ne sme biti vklopljen v vnetljivem okolju in tam, kjer obstaja
nevarnost od eksplozije!

3.2. PRIKLJUČITEV NA DIMNIK
Pravilno izdelan dimnik s pravilnimi dimenzijami je predpogoj za varno delo kotla in ekonomičnost
ogrevanja. Dimnik mora biti dobro toplotno izoliran, nepropusten za pline in gladek. Na spodnjem
delu dimnika morajo biti vgrajena vrata za čiščenje. Zidani dimnik mora biti troslojni s srednjim
izolacijskim slojem iz mineralne volne. Debelina toplotne izolacije je min. 30 mm, če je dimnik grajen
ob notranji steni, oziroma min. 50 mm, če je grajen z zunanje strani objekta. Notranje dimenzije
svetlega premera dimnika so odvisne od višine dimnika in moči kotla. Za pravilno izbiro
dimnika morate opraviti dimenzioniranje, ki je prikazano na sliki 3. Koristna višina dimnika je
navpična razdalja od priključka dimne cevi do odprtine dimnika na vrhu. Ker pri teh kotlih lahko kurite
na lesne pelete, morate dimnik izbrati po diagramu za lesne pelete. Temperatura dimnih plinov na
izstopu iz dimnika mora biti za najmanj 30 °C višja od temperature kondenziranja zgorevalnih plinov.
Izbiro in izgradnjo dimnika obvezno zaupajte strokovnjaku. Predpisana maksimalna razdalja med
kotlom in dimnikom je 1000 mm, minimalna razdalja pa 500 mm. Dimno cev morate vgraditi pod
kotom (minimalno 5°) (slika 6). Da bi preprečili vstop kondenzata iz dimnika v kotel, morate dimno cev
vgraditi 10 mm globlje v dimnik. Priključno dimno cev med kotlom in dimnikom morate obvezno
toplotno izolirati z izolacijskim slojem mineralne volne z debelino 30-50 mm. Vsa vgradna dela
morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi normami.
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Slika 6. Možni načini priključitve kotla EKO-CK P + Cm Pelet set na dimnik
Toplotna izolacija
Odprtine za čišćenje
Toplotna izolacija

10mm

Odprtine za čišćenje

min.300mm
max.600mm

Možni načini priključitve kotla EKO-CK P + Cm Pelet set na dimnik
(priporočljivo)

Slika 7. Dimenzioniranje dimnika za kotle EKO-CK P + Cm Pelet set
110
100
90
80

30

70
25

60

22

Nazivna moč kotla (kW)

50
45
40

20

35
30
25

Svetli premer dimnika (cm)

35

18

20

15

kurjenje na lesene
pelete
10

5 6 7 8 9 10

15

Koristna višina dimnika (m)
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Postavljanje in sestavljanje
3.3. PRIMER IZBIRE DIMNIKA (glejte diagram na sliki 3)
- MOČ: 30 kW
- GORIVO: LESNI PELETI
- POTREBNA KORISTNA VIŠINA DIMNIKA: H = 8 m
- POTREBNI SVETLI PREMER DIMNIKA: 18 cm
- Koristna višina dimnika - navpična razdalja od priključka dimne cevi do odprtine
dimnika na vrhu.
- Svetli premer dimnika - notranji premer dimnika.

3.4. VGRADNJA GORILNIKA NA PELETE NA KOTEL
3.4.1 CPPL 14-35
- odstranite zaščitno škatlo, na pripravljene vijake na vratih namestite cev gorilnika (na njej so
zalepljena v smeri proti vratom debelejša, v smeri od vrat pa tanjša tesnila), potem odstranite
dohodno škatlo in vijake privijte s priloženimi maticami M8. Na dohodno škatlo postavite tesnilo, nanj
pa dohodno cev (ta naj bo obrnjena proti rezervoarju za pelete, na levo ali desno stran), ki jo morate
dobro priviti s pomočjo priloženih vijakov M4 x 15. 3-polni konektor senzorja zapolnitve/merilnika
temperature z dohodno cevjo vtaknite v 3-polni konektor, ki je na dohodni škatli. Cevčico iz PVC-ja in
silikona, ki je na enem koncu pritrjena na presostat na gorilniku, je potrebno namestiti (in po potrebi
skrajšati) na za to predviden priključek, ki se nahaja na kotlovnih vratih. Potem postavite zaščitno
škatlo na predmontirane vijake, ki jih morate potem priviti.
- samo za CPPL-14: namestite keramični nastavek na nosilec, ki je na vrhu plamenske cevi.

Slika 8. - Vgradnja gorilnika CPPL 14-35
Senzor zapolnitve
/merilnik temperature
CPPL
dovodna cev
tesnilo

3-polna vtičnik
senzorja zaoplnitve
3-polna vtičnica
senzorja zaoplnitve

Nastavek za
gorilnik na pelete

tesnilo

Keramični nastavek
(samo za CPPL-14)

tesnilo
CPPL
zaščitna škatla

14

tanjše deb.
tesnilo tesnilo

CPPL
Dovodna škatla

Spodnja kotlovna vrata
EKO CKP/CKB P
CPPL
plamenska cev (tovarniški pripremljena
za odpiranje na desno stran)
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Postavljanje in sestavljanje
3.4.1 CPPL 40-50
1. Demontirati pelet gorilnik v 4 dele, kot je prikazano na sliki
Zaščitna škatla Ventilator s prirobnico
gorilnika
in grelcom

Tesnilo

Dovodna
škatla

Spodnja kotlovna vrata
(desna izvedba)
Plamenska
cev

Tanjše tesnilo Deblj. tesnilo

2. Postaviti plamensko cev na spodnja kotlovna vrata

3. Dodati dovodno škatlo in pritrditi skupaj s štirimi vijaki. Pazite da ‘’zaščita lukenj plamenske cevi’’
lepo sedne v predvideno režo.
Plamenska cev

Zaščita lukenj plamenske cevi

4. Dodajte ventilator s prirobnico in grelcom in ih pritrdite s 4 vijaki. Prepričajte se da grelec sedne v
predvideno režo.

5. Dodati zaščitnu škatlo in je pritrditi s 4 vijaki.

Tehnična navodila EKO-CK P + Cm Pelet set
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Postavljanje in sestavljanje
3.5. VGRADNJA PELETNE REGULACIJE
- pritrdite krmilno enoto kotla CPREG na zgornjo stran opažev kotla, s pomočjo vijakov 3,9 x 9,5 mm,
vstavite varnostni termostat in krmilno tipalo v pušo kotla in kable s 5-polnimi in 6-polnimi priključki
priključite na gorilnik in pritrdite konektorje vijaki na telesu gorilnika. Kabel z žicami med regulatorjem
in gorilnikom pritrdite na kotel s priloženimi plastičnimi držali kabla (pritrdite kabelski nosilec na kotel s
pomočjo vijaka pločevine 3,9 x 16 mm).
- V spodnji levi ali spodnji desni (odvisno od smeri odpiranja spodnjih vrat kotla) kot sprednje spodnje
stranice ohišja kotla (3) namestiti mikrostikalo (1), priviti z 2 vijakoma, namestiti pokrov mikrostikala
(2), kot prikazuje slika in privijte ga z vijakom. Preverite ali stikalo (4) mikrostikala na spodnjih vratih
kotla pritiskajo na mikrostikalo, ko so zaprta (glejte sliko spodaj).
- po tehničnih navodilih o sestavljanju rezervoarja za pelete in polžnega transporterja sestavite
rezervoar za pelete CPSP ter ga postavite ob desno ali levo stran kotla na horizontalno površino.
Poravnajte dno rezervoarja z dnom kotla in poravnajte sprednjo stranico rezervoarja s sprednjo
stranico obloge kotla.
- v rezervoar namestite transporter za polnjenje CPPT ter ga s prozorno fleksibilno cevjo povežite z
gorilnikom na pelete CPPL. En konec prozorne fleksibilne cevi nataknite na gorilnik (na dovodno cev)
do senzora apolnitve / merilnika temperature na vhodni cevi v gorilnik, drugi konec pa na transporter,
tako da se cev ne bo iztaknila. Prozorna cev mora ležati čim bolj ravno med transporterjem in
gorilnikom, tako da peleti lahko nemoteno padajo iz transporterja v gorilnik (v primeru, da se peleti
zadržujejo v cevi, morate cev poravnati ali, če je treba, skrajšati).
- žico za povezavo polžnega transporterja CPPT z električnim omrežjem vstavite v konektor (2) na
zadnji strani kotlovne regulacije CPREG.
- če sanitarno vodo pripravljate s kotlovno regulacijo ali se v sistem vgradi en ali več akumulacijskih
rezervoarjev (CAS), morate namesto kratkospojnika (brike) na konektor 4 postaviti senzor za
sanitarno vodo.
- Če sanitarno vodo pripravljate s pomočjo kotlovne regulacije, morate senzor za sanitarno
vodo postaviti v rezervoar za sanitarno vodo (slika 1a).
- Če nameravate vgraditi enega ali več akumulacijskih rezervoarjev (CAS), morate senzor za
sanitarno vodo postaviti v najnižji tulec za senzorje zadnjega akumulacijskega rezervoarja
(CAS) ali v tulec pod nivojem vode, ki jo želite ogreti (glejte sliko 1). V tem primeru senzor za
sanitarno vodo nima neposredne zveze s pripravo sanitarne vode (slika 1b).
- Če uporabljate Telecontrol ali kaskadni model, ga povežite, kjer se nahaja sobni termostat
(konektor 3).
- na mesto sobnega termostata (konektor (3)) je tovarniško vgrajen kratkospojnik (brika). Če
uporabljate adapter za večconsko regulacijo (dodatna oprema), mora biti kratkospojnik (brika)
obvezno vstavljen v konektor (3).
- priključite kotlovno regulacijo na el. omrežje, toda ne prek termostata, vgrajenega na kotel (če je
termostat na zgornji stranici pri kotlih EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set).
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Slika 9. - Vgradnja mikrostikala
1

OFF
08:42

0

Položaj mikrostikala
kadar se vrata odpirajo
v desno stran
(tovarniško).

Položaj mikrostikala
kadar se vrata odpirajo
v levo stran.

3
1

Nosilec mikrostikala

4

2

Položaj mikrostikala kadar se vrata odpirajo v desno stran (tovarniško).

1
3

Nosilec mikrostikala

4

2

Položaj mikrostikala kadar se vrata odpirajo v levo stran.

Pri standardni dobavi (odpiranje v desno) se mikrostikalo vgradi s spodnje leve strani sprednje
stranice ohišja kotla (stranica ima pripravljene luknje za vgradnjo mikrostikala skupaj z nosilcem).
Pri vgradnji na kotel pri katerem je spremenjena smer odpiranja vrat od tovarniškega odpiranja
(odpiranje v levo), je treba odstraniti mikrostikalo z nosilca (pričvrščen je na nosilec z 2 vijakoma in
2 maticami), zavrteti ga v nasprotno stran in pričvrstiti z istimi vijaki in maticami.
Nato mikrostikalo z nosilcem vgradite s spodnje desne strani sprednje stranice ohišja kotla
(stranica ima pripravljene luknje za vgradnjo mikrostikala).

Tehnična navodila EKO-CK P + Cm Pelet set
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Varnostni elementi
3.6. VGRADNJA ZALOGOVNIKA ZA PELETE IN TRANSPORTERJA
Montažo rezervoarja na pelete in polžnega transporterja si oglejte v ''Tehničnih navodilih za montažo,
uporabo in vzdrževanje rezervoarja za pelete polžnega transporterja, ki so priložene v paketu poleg
rezervoarja za pelete CPSP in polžnega transporterja CPPT.

4.0. VARNOSTNI ELEMENTI
Gorilnik ima nekaj varnostnih elementov:
- Senzor zapolnitve/merilnik temperature na vhodni cevi za pelete v gorilniku, ki se vgradi na dohodno
cev gorilnika za polnjenje s peleti. Pri previsoki temperaturi v dohodni cevi se na regulaciji prikaže
sporočilo o napaki E3 (prižge se LED-dioda ). V primeru zapolnjene dobavne cevi s peleti se na
regulaciji prikaže sporočilo o napaki E9 (prižge se LED-dioda ).
– Varnostni presostat, ki je vgrajen v gorilniku, kontrolira predtlak v kurišču kotla. Pri prekoračitvi
podanega predtlaka v kurišču kotla presostat prekine dobavo peletov, gorilnik preneha delovati, na
regulaciji pa se izpiše napaka E1 (zasveti LED dioda ).
– Pri odpiranju spodnjih kotlovnih vrat med delovanjem gorilnika mikrostikalo na spodnjih kotlovnih
vratih prekine dovod el. energije. Po zaprtju spodnjih kotlovnih vrat regulacija nadaljuje z delovanjem
po režimu izpada elektrike.
– V primeru izostanka plamena (vgrajena fotocelica ne registrira plamena v danem času) regulacija
zaustavi delovanje gorilnika in izpiše napako E2 ali preide v fazo izpuha ter izpiše napako (zasveti
LED-dioda).
– Regulacija ima vgrajeno zaščitno funkcijo, s katero ščiti kotel proti pregretju. Ko temperatura v kotlu
preseže 93 °C, neodvisno od potrebe po gretju ali sanitarni vodi, se vklopi črpalka kotla in/ali črpalka
sanitarne vode ter deluje tako dolgo, dokler temperatura v kotlu ne pade pod 93 °C.
Varnostni termostat z regulacijo izključi dovod el. energije, ko temperatura v kotlu preseže 110°C
(+0°C / -9°C).
V os elektromotorja ventilatorja na gorilniku in motorja polžnega transporterja je vgrajena termična
zaščita, ki te dele varuje proti pregretju kot posledice odpovedi ali blokiranja.
Fleksibilna cev, ki povezuje gorilnik na pelete in rezervoar za pelete, je izdelana iz plastičnega
materiala, ojačanega s kovinsko žico, ki se pri morebitnem obratu plamena iz gorilnika proti
rezervoarju stopi in prepreči vstop plamena v rezervoar za pelete.

Slika 10. - Varnostni elementi

Senzor zapolnitve v normalnem delovanju (prižgana je
ena zelena LED-dioda, ostale pa utripajo v odvisnosti
od količine peletov, ki padejo skozi dohodno cev).
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Senzor zapolnitve v stanju, ko zazna dohodno cev, ki je
zapolnjena s peleti (Vse LED-diode gorijo 10 sekund
brez utripanja, na regulaciji se prikaže sporočil o napaki
E9.)
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Vgradnja kotla na zaprti centralni ogrevalni sistem
5.0. VGRADNJA NA CENTRALNI OGREVALNI SISTEM
Vsa vgradna dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi normami.
Kotel EKO-CK P + Cm Pelet set lahko vgradite v zaprte ali odprte centralne ogrevalne sisteme. V
obeh primerih kotel lahko deluje s kurjavo na lesne pelete. Vgradnjo mora v skladu s tehničnimi
normami izvesti strokovna oseba, ki prevzame odgovornost za pravilno delovanje kotla. Pred
priključitvijo kotla na centralni ogrevalni sistem morate dobro izprati sistem, da v njem ni nikakršnih
nečistoč, ki bi ostale po njegovi montaži. Tako boste preprečili pregretje kotla, hrup v sistemu, motnje
na črpalki in v mešalnem ventilu. Priključitev kotla na centralni ogrevalni sistem se izvaja s pomočjo
holenderja, nikakor pa ne z varjenjem. Na sliki 1. so prikazane varnostne razdalje, potrebne za
čiščenje in vzdrževanje kotla.

Priskrbite, da bo ogrevalni sistem pravilno dimenzioniran glede na
zahteve kurjenja!

5.1. VGRADNJA NA ZAPRTI CENTRALNI OGREVALNI SISTEM
Pri vgradnji kotla na zaprti centralni ogrevalni sistem (primeri so navedeni v shemah 1a in 1b), je
obvezna vgradnja atestiranega varnostnega ventila s tlakom odpiranja 2,5 bar, z minimalnim
premerom ležišča 15 mm, minimalnim dovodnim priključkom v ventil 1/2'', minimalnim odvodnim
priključkom 3/4'' in membranske ekspanzijske posode. Varnostni ventil in ekspanzijska posoda
morata biti vgrajena po strokovnih pravilih. Med varnostnim ventilom, oziroma ekspanzijsko posodo
in kotlom ne sme biti noben zaporni element. Varnostni ventil in automatski odzračevalni lonček
morajo biti ugrajeni na dovodni vod takoj na izhodu iz kotka po shemi 1a in 1b. Obtočno črpalko
morate obvezno priključiti pri kurjavi na lesne pelete prek regulacije peletov (glejte Tehnična
navodila za zagon in montažo Cm Pelet-seta za kotle EKO-CK(B) P + Cm Pelet set). Če je kotel
priključen na ogrevalni sistem po Shemi 1b, priporočamo, da se regulacijo temperature v prostoru
izvaja s štiripotnim mešalnim ventilom.

Tehnična navodila EKO-CK P + Cm Pelet set
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Vgradnja kotla na odprti centralni ogrevalni sistem
Varnostni ventil in automatski odzračevalni lonček morajo biti ugrajeni na dovodni vod takoj na izhodu
iz kotka po shemi 1a in 1b. Obtočno črpalko morate obvezno priključiti pri kurjavi na lesne pelete
prek regulacije peletov CPREG (glejte Tehnična navodila za zagon in montažo Cm Pelet-seta za
kotle EKO-CK(B) P + Cm Pelet set). Če je kotel priključen na ogrevalni sistem po Shemi 2b,
priporočamo, da se regulacijo temperature v prostoru izvaja s štiripotnim mešalnim ventilom.
Primer vgradnje kotla EKO-CK P + Cm Pelet set na otprti centralni ogrevalni sistem

Shema 2a. Primer, ko je po EN 303-5 potrebna vgradnja akumulacijskega zalogovnika v centralni
ogrevalni sistem
OPC
NAD NAJVIŠJE POSTAVLJENIM OGREVALNIM TELESOM

9

7

V kotlovnico

3

8
2

5

1
Shema 2b. Primer, ko po EN 303-5 ni potrebna vgradnja akumulacijskega zalogovnika v centralni
ogrevalni sistem
OPC

NAD NAJVIŠJE POSTAVLJENIM OGREVALNIM TELESOM

9

T

6
4

To boiler
room

2

1
1
2
3
4
5
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-Kotel EKO-CK P + Cm Pelet set
-Neprepustno zapreti
-Ročni tripotni mešalni ventil
-Ročni štiripotni mešalni ventil
-Ventil za termostat – zagotavlja minimalno
temperaturo 60 °C v povratnem vodu.

6
7
8
9

-Termometer
-Sobni termostat
-Akumulcijski zalogovnik (CAS)
-Odprta ekspanzijska posoda OPC
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Vgradnja kotla na zaprti i odprti centralni ogrevalni sistem
Vgradnja kotla EKO-CK P + Cm Pelet set na zaprti centralni ogrevalni sistem

Shema 1a. Primer, ko je po EN 303-5 potrebna vgradnja akumulacijskega
zalogovnika v centralni ogrevalni sistem.
Varnostno-odzračevalna enota
bar

7

1
2
1

OFF
08:42

0

3
8
5

9

Shema 1b. Primer, ko po EN 303-5 ni
potrebna vgradnja akumulacijskega 1 -Obvezna vgradnja varnostnoodzračevalne enote (varnostni
zalogovnika v centralni ogrevalni
ventil 2,5 bar)
sistem Varnostno-odzračevalna enota
2 -Neprepustno zapreti
3 -Ročni tripotni mešalni ventil
4 -Ročni štiripotni mešalni ventil

T

1

bar

6
4

12

5 -Ventil za termostat – zagotavlja

6
7
8

9

9

minimalno temperaturo 60 °C v
povratnem vodu
-Termometer
-Sobni termostat
-Akumulacijski zalogovnik (CAS)
-Ekspanzijska posoda zaprtega tipa

5.2. VGRADNJA NA ODPRTI CENTRALNI OGREVALNI SISTEM
Pri vgradnji kotla na odprti centralni ogrevalni sistem, priporočamo vgradnjo po shemi 2a ali 2b. Pri
odprtem ogrevalnem sistemu je treba postaviti odprto ekspanzijsko posodo (OPC) nad višino
najvišje postavljenega ogrevalnega telesa. Če je ekspanzijska posoda v neogrevanem prostoru, jo je
treba toplotno izolirati. Obtočno črpalko lahko vgradite na začetni ali povratni vod kotla.

Tehnična navodila EKO-CK P + Cm Pelet set
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Regulacija temperature kotla, priključitev na električno napeljavo
6.0. REGULACIJA TEMPERATURE
Za regulacijo temperature v kotlu skrbi digitalna kotlovna regulacija CPREG, ki jo je treba dodatno
vgraditi (skupaj z gorilnikom na pelete, spiralnim transporterjem in zalogovnikom peletov). Za
nastavitve in uporabo regulacije glejte Tehnična navodila za uporabo in vzdrževanje Cm Pelet-seta
za kotle EKO-CK(B) P + Cm Pelet set dobavljene s peletnim setom.

7.0. PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPELJAVO
Vsa dela za priključitev na električno napeljavo mora opraviti pooblaščena oseba po veljavnih
nacionalnih in evropskih normah. Naprava za izključitev vseh polov električnega napajanja mora biti
nameščena na električni napeljavi v skladu z nacionalnimi elektro-instalacijskimi predpisi. Če se
poškoduje napajalni vodnik na regulaciji peletov (CPREG), vodnik, ki je med regulacijo (CPREG) in
spiralnim transporterjem (CPPT) ali vodnik, ki je med regulacijo (CPREG) in gorilnikom (CPPL), ga
lahko zamenja samo proizvajalec, pooblaščeni serviser ali druga za to usposobljena oseba, da bi se
izognili možnim nevarnostim. Za podroben opis priključitve na električno napeljavo glejte Tehnična
navodila za montažo in zagon Cm Pelet-seta za kotle EKO-CK(B) P + Cm Pelet set.
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Zagon
8.0. ZAGON
Kotel ne sme biti vklopljen v vnetljivem okolju in tam, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Proizvoda ne
smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi psihičnimi ali telesnimi sposobnostmi, niti osebe s
premalo znanja in izkušenj, razen če so pod nadzorom, ali če jih usposablja pooblaščena strokovna
oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom, ko so v bližini proizvoda.
Obvezna uporaba zaščitnih rokavic (Slika 8.) Preverite ali sta kotel in oprema vgrajena in priključena
v skladu s temi tehničnimi navodili, vključno z vsemi točkami od 1.0 in vse do točke 7.0. Preverite ali
dimnik izpolnjuje zahteve iz točke 3.2, navedene v teh navodilih. Preverite ali kotlovnica izpolnjuje
vse zahteve, ki so navedene v teh navodilih. Preverite ali gorivo izpolnjuje vse zahteve, ki so
navedene v teh navodilih. Preverite ali sta kotel in celoten ogrevalni sistem napolnjena z vodo in
prezračena. Preverite ali so pravilno postavljeni varnostni elementi pravilno nameščeni in
nepoškodovani (glejte prejšnje točke v navodilih). Preverite ali je dimna cev dobro zatesnjena in
toplotno izolirana. Preverite ali so zapirači v kurišču kotla (slika 7) postavljeni na predvideno mesto
(zgornji zapirač, spodnji zapirač turbulatorji v dimovodnih cevih, rešetka gorilnika, pepelnik).
Preverite ali so vse komponente opreme za kurjavo na pelete pravilno sestavljene in vgrajene.
Preverite ali je kotlovna regulacija CPREG priključena na električno omrežje, in ali so vse odprtine na
kotlu dobro zaprte. Za pravilno delovanje kotla morate nujno pravilno nastaviti regulacijo CPREG po
velikosti kotla in potrebni zmogljivosti, poleg tega morate tudi izbrati pelete istih ali podobnih lastnosti
tistim, ki so navedene v poglavju 8.1. Podroben opis postopka zagona opreme za pelete je prikazan v
''Tehničnih navodilih za zagon in nastavitev Cm Pelet-seta za kotle EKO-CK(B) P + Cm Pelet set za
kurjavo na trdo gorivo in lesne pelete'' in v ''Tehničnih navodilih za zalogovnik peletov in spiralni
transporter'', ki so priložena opremi za kurjavo na lesne pelete.
OPOMBA:
Po spuščanju v pogon je potrebno obvezno napraviti merenje emisij dimnih plinov s pomočjo
analizatora dimnih plinov!

Slika 7. Pomični elementi kotla
Turbulatorji

Zgornji zapirač
Spodnji zapirač

Pepelnik

Slika 8. Zaščitne rokavice
Obvezna uporaba zaščitnih rokavic!

Priskrbite za pravilno skladiščenje goriva, ki bo uporabljano za
kurjenje!

Opravite meritev izpusta dimnih plinov po končani vgradnji kotla!

Tehnična navodila EKO-CK P + Cm Pelet set
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Odpiranje kotlovnih vrat

Slika 13. Odpiranje kotlovnih vrat

1

OFF
08:42

0

Levo Desno
GV

Odprite Zaprite

GV DV RGV RDV -

Zgornja kotlovna vrata
Spodnja kotlovna vrata
Ročica za zgornja kotlovna vrata
Ročica za spodnja kotlovna vrata

RGV

Levo Desno
DV

Odprite Zaprite

RDV

ODPIRANJE KOTLOVNIH VRAT:
ZGORNJA KOTLOVNA VRATA:
1. Povlecite navzgor ročico za zgornja kotlovna vrata RGV v smeri puščice, nad katero piše
''Odprite''.
2. Odprite zgornja kotlovna vrata GV v smeri puščice, nad katero piše ''Desno'').
SPODNJA KOTLOVNA VRATA:
Spodnja kotlovna vrata - lahko jih odpirate takrat, ko gorilnik ne deluje (na zgornjem ekranu se
prikaže OFF ali pa je glavno stikalo na regulaciji izklopljeno (0)).
1. Povlecite navzgor ročico za spodnja kotlovna vrata RDV v smeri puščice, nad katero piše
''Odprite''.
2. Odprite spodnja kotlovna vrata DV v smeri puščice, nad katero piše ''desno''.
ZAPIRANJE KOTLOVNIH VRAT:
ZGORNJA KOTLOVNA VRATA:
1. Povlecite navzgor ročico za zgornja kotlovna vrata RGV v smeri puščice, nad katero piše
''Odprite''.
2. Pritisnite zgornja kotlovna vrata GV v smeri puščice, nad katero piše ''Levo''.
3. Pritisnite navzdol ročico za zgornja kotlovna vrata RGV v smeri puščice, nad katero piše
''Zaprite''.
SPODNJA KOTLOVNA VRATA:
1. Povlecite navzgor ročico za spodnja kotlovna vrata RDV v smeri puščice, nad katero piše
''Odprite''.
2. Pritisnite spodnja kotlovna vrata DV v smeri puščice, nad katero piše ''Levo''.
3. Pritisnite navzdol ročico za spodnja kotlovna vrata RDV v smeri puščice, nad katero piše
''Zaprite''.
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Karakteristike lesnih peletov, uporaba kotla
8.1. KARAKTERISTIKE LESNIH PELETOV
Gorivo, ki se uporablja v kotlih z vgrajenimi gorilniki na pelete CPPL, so lesni peleti. Lesni peleti so
bio-gorivo, ki se proizvaja iz ostankov lesa. Pelete lahko skladiščite na več načinov: v vrečah po 15
kg, 1000 kg, ali v velikih rezervoarjih (4–15 m3), vkopanih v zemljo, ali v kletnih prostorih. Priporočene
karakteristike peletov za kurjenje v kotlih EKO-CK P + Cm Pelet set :
- ogrevalna vrednost = 4,9 kW/kg (18 MJ/kg)
- premer = 6 mm
- največji odstotek vlage = 12 %
- največji odstotek prahu = 1,5 %

9.0. UPORABA
Kotel ne sme biti vklopljen v vnetljivem okolju in tam, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Pred prvo
uporabo kotla nujno podučiti osebo ki bo upravljala z vgrajenim kotlom z strani pooblaščene osebe.
Proizvoda ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi psihičnimi ali telesnimi sposobnostmi,
niti osebe s premalo znanja in izkušenj, razen če so pod nadzorom, ali če jih usposablja pooblaščena
strokovna oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost. Otroci morajo biti pod nadzorom, ko so v bližini
proizvoda. Obvezna uporaba zaščitnih rokavic (Slika 12.) Preverite ali sta kotel in oprema vgrajena in
priključena v skladu s temi tehničnimi navodili, vključno z vsemi točkami od 1.0 in vse do točke 7.0.
Preverite ali dimnik izpolnjuje zahteve iz točke 3.2, navedene v teh navodilih. Preverite ali kotlovnica
izpolnjuje vse zahteve, ki so navedene v teh navodilih. Preverite ali gorivo izpolnjuje vse zahteve, ki
so navedene v teh navodilih. Preverite ali sta kotel in celoten ogrevalni sistem napolnjena z vodo in
prezračena. Preverite ali so pravilno postavljeni varnostni elementi pravilno nameščeni in
nepoškodovani (glejte prejšnje točke v navodilih). Preverite ali je dimna cev dobro zatesnjena in
toplotno izolirana. Preverite ali so zapirači v kurišču kotla (slika 14) postavljeni na predvideno mesto
(zgornji zapirač, spodnji zapirač turbulatorji v dimovodnih cevih, rešetka gorilnika, pepelnik).
Preverite ali so vse komponente opreme za kurjavo na pelete pravilno sestavljene in vgrajene.
Preverite ali je kotlovna regulacija CPREG priključena na električno omrežje, in ali so vse odprtine na
kotlu dobro zaprte. Za pravilno delovanje kotla morate nujno pravilno nastaviti regulacijo CPREG po
velikosti kotla in potrebni zmogljivosti, poleg tega morate tudi izbrati pelete istih ali podobnih lastnosti
tistim, ki so navedene v poglavju 8.1. Podroben opis postopka zagona opreme za pelete je prikazan v
''Tehničnih navodilih za zagon in nastavitev Cm Pelet-seta za kotle EKO-CK(B) P + Cm Pelet set za
kurjavo na trdo gorivo in lesne pelete'' in v ''Tehničnih navodilih za zalogovnik peletov in spiralni
transporter'', ki so priložena opremi za kurjavo na lesne pelete.
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Puštanje u pogon

10.0. VZDRŽEVANJE KOTLA IN OPREME ZA KURJAVO NA LESNE PELETE
Obvezna uporaba zaščitnih rokavic (Slika 15.). Redno preverjajte če je kurilna naprava v
dobrem stanju!
Pozorni morate biti na: - količino pepela v pepelniku in ga po potrebi izprazniti;
- usedline v kurišču kotla in jih po potrebi odstraniti;
- usedline na rešetki gorilnika in jih po potrebi odstraniti;
- količino pepela v posodi za pepel na zadnji strani kotla ter
jo po potrebi izprazniti (str. 3, ZP).
Čiščenje:
Najprej morate izključiti glavno stikalo na kotlovni regulaciji. Za čiščenje kurišča obstajajo zgornja in
spodnja kotlovna vrata. Odprite zgornja kotlovna vrata, odstranite zgornji zatič, vzemite ven
turbulatorje in s priloženo ščetko očistite dimne cevi. Odprite spodnja kotlovna vrata (na katerih je
nameščen gorilnik) in očistite kurišče, izpraznite pepelnik ter očistite rešetko gorilnika. Priporočamo,
da vsakič, ko se zalogovnik izprazni (pribl. 200 kg), očistite gorilnik in kurišče kotla. Po potrebi lahko
intervale čiščenja skrajšate ali povečate v primerjavi s priporočenimi intervali, kar je odvisno od
kakovosti uporabljenih pelet (glejte točko 8.1.) in pogostosti vklapljanja / izklapljanja gorilnika. Za
vzdrževanje in čiščenje opreme za kurjavo na pelete glejte ''Tehnična navodila za uporabo in
vzdrževanje Cm Pelet-seta za kotle EKO-CK(B) P + Cm Pelet set in ''Tehnična navodila za
zalogovnik peletov in spiralni transporter''.
Priporoča se kontrola in servis enkrat letno (pred sezono gretja) s strani pooblaščenega servisa in to
za sledeče stvari:
- Kontrola varnostnega ventila
- Čiščenje fotocelice
- Čiščenje dimovodne komore in kontrola dimovodnih prehodov

10.1. OKVARA KOTLA
V primeru okvar kotla je potrebno kontaktirati pooblaščenega serviserja in / ali zastopnika za
Republiko Slovenijo: MIX d.o.o., Stegne 15. 1000 Ljubljana
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Puštanje u pogon
Slika 14. - Odstranitev pomičnih zapiračev iz kurišča

1 - zgornji zapirač

3

5

2 - spodnji zapirač

1

3 - zgornja kotlovna vrata

4
2

6

4 - srednji register
5 - dimne cevi
6 - spodnji register

11.0. VGRADNJA TURBULATORJEV
Obvezna uporaba zaščitnih rokavic (slika 12).
Pri kurjavi na lesne pelete morate v dimne cevi vgraditi turbulatorje. Za vgradnjo turbulatorjev morate
odpreti zgornja kotlovna vrata in izvleči ven zgornji zapirač (slika 14, pozicija 1). Potem v dimne cevi
vstavite turbulatorje in jih potisnite do distančnikov (glejte sliko 15).

Slika 15. Prikaz vgradnje turbulatorjev
1

4

4

3

3

2
5

2

1 - Kotel EKO-CK P + Cm Pelet set ali
EKO-CKB P + Cm Pelet set
2 - Zgornja kotlovna vrata
3 - Dimna cev
4 - Turbulator
5 - Zgornji zapirač
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Podjetje Centrometal d.o.o. ne prevzema odgovornosti za možne napake v teh tehničnih navodilih, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak pri prepisovanju ali prevajanju. Vse slike in sheme so približne in
vsako je treba prilagoditi resničnemu stanju na terenu. V vsakem primeru si podjetje pridržuje pravico, da v svoje lastne proizvode vnese spremembe, za katere meni, da so potrebne.

Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvaška
central tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611
service tel: +385 40 372 622, fax: +385 40 372 621

www.centrometal.hr
e-mail: servis@centrometal.hr
TEHNIKA GRIJANJA

