
Kotle na pevná paliva DOR

2

Úvod
Spoleènost DAKON s.r.o. Vám  dìkuje  za rozhodnutí  pou�ívat tento výrobek.
Na kotle DAKON DOR je výrobcem vydáno prohlá�ení o shodì ve smyslu § 13, odst.2 zákona è.22/1997 Sb. a §

11, odst. 1 naøízení vlády è.163/2002 Sb.

Dùle�itá upozornìní
· Dùkladným prostudováním návodu k obsluze získáte informace o konstrukci, obsluze a bezpeè. provozu kotle.
· Po rozbalení kotle zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky.
· Zkontrolujte, zda typ kotle odpovídá po�adovanému pou�ití.
· Instalaci kotle smí provádìt pouze odborník s platným oprávnìním k této èinnosti.
· Chybnou instalací mohou vzniknout �kody, za které výrobce neodpovídá.
· Instalace kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze.
· Pøi zji�tìní jakékoliv poruchy na kotli odstavte kotel z provozu a zajistìte odstranìní závady.
· Odstranìní pøípadné závady doporuèujeme svìøit nìkteré ze smluvních servisních firem uvedených v seznamu

dodávaném jako samostatná pøíloha k tomuto návodu. Neodborný zásah mù�e po�kodit kotel.
· Pro opravy se smí pou�ít jen originální souèástky.
· Pro správnou funkci, bezpeènost a dlouhodobý provoz si zajistìte minimálnì jednou za rok pravidelnou  kontrolu

a údr�bu kotle nìkterou z na�ich smluvních servisních firem. Je to zároveò ochrana Va�í investice.
· V pøípadì vad zavinìných neodbornou instalací, nedodr�ením pøedpisù, norem nebo návodu k obsluze pøi

montá�i a provozu, výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na nì záruka.
· Výrobce si vyhrazuje právo na ve�keré zmìny provádìné v rámci technického zdokonalování výrobkù.
· Pokud byl kotel del�í dobu mimo provoz (vypnutý, v poru�e), je nutno pøi jeho opìtovném spu�tìní do

provozu  dbát zvý�ené opatrnosti. V odstaveném kotli mù�e dojít k zablokování èerpadla, úniku vody ze
systému nebo v zimním období k zamrznutí kotle.

· Výrobce si vyhrazuje právo provedení konstrukèních zmìn kotle a zmìn v tomto návodu.

Pou�ití kotle
Ocelový teplovodní  kotel DOR  je zdroj  tepla vhodný pro vytápìní bytù, rodinných domù, provozoven a obdobných

objektù. Otopný systém mù�e být samotí�ný nebo s nuceným obìhem otopné vody a max. pracovním pøetlakem 200 kPa.
Kotel  DOR  je urèen pro spalování pevných paliv. Kotel je nutno pøipojit na komín odpovídající výkonu kotle. Dobrá

funkce kotle je podmínìna kromì odborné instalace také dostateèným tahem a správnou obsluhou.
Kotel byl odzkou�en Strojírenským zku�ebním ústavem v Brnì podle ÈSN EN 303-5.

Popis kotle
Konstrukce kotle
    Ocelový teplovodní kotel DOR je urèen k vytápìní bytù a rodinných domkù. Vyrábí se v základním provedení na
pevná paliva. Dosahuje vysoké úèinnosti díky teplému spalovacímu prostoru a rozdìlení spalovacího vzduchu. Dobrá
funkce kotle je podmínìna kromì odborné instalace také potøebným komínovým tahem a správnou obsluhou.
    Kotel je svaøen z ocelových výliskù, vnitøní prostor je rozdìlen vodními lamelami (u DOR 16 je první lamela nahrazena
cihlovou pøepá�kou) na násypnou �achtu, spalovací prostor a spalinové cesty, kterými proudí spaliny k odtahovému
hrdlu (viz obr. rozmístìní dílù). Spalovací prostor je vylo�en �amotovou vyzdívkou. Pod spalovacím prostorem a násypnou
�achtou je ulo�ena soustava otoèných ro�tù, doplnìná  pøedním a výklopným ro�tem (u DOR D je doplnìna pouze
pøedním ro�tem). Otoèné ro�ty jsou ovládány ro�tovací pákou na boku kotle. Primární a sekundární vzduch je pøivádìn
pod ro�t regulovatelnou dusivkou umístìnou v popelových dvíøkách. U kotle DOR 32D je primární vzduch pøivádìn
shora pøes otvor v pøikládacích dvíøkách. Pro zlep�ení spalování je kotel vybaven stálým pøívodem sekundárního
vzduchu, který je veden kanálem sekundéru na vodní lamele do spalovacího prostoru, a regulovatelným pøívodem
terciárního vzduchu, který je pøiveden do spalovacího prostoru z boku kotle.
    Kotel je vybaven tepelným regulátorem výkonu (TRV), který je upevnìn na pravém boku kotle. Manoterm � sdru�ený
mìøicí pøístroj pro mìøení teploty a tlaku vody v kotli � je umístìn na pøedním panelu vlevo.
    Vstup a výstup vody z kotle je proveden vývody DN 50 (DOR 12,16), resp. DN 70 (DOR 20-45D) na koncích opatøenými
pøírubami. Odtahové hrdlo je umístìno uprostøed zadní strany kotle. Odtahová klapka pro sní�ení komínového tahu je
umístìna v odtahovém hrdle. Ovládá se pohrabáèem. Klíè klapky  udává  její polohu. Plá�� kotle je tvoøen odnímatelnými
panely opatøenými vrchním nástøikem, ve kterých je vlo�ena tepelná izolace.
    Pro sní�ení kondenzace spalin a tím i pro zvý�ení �ivotnosti kotle doporuèujeme vybavit kotel zaøízením zaji��ujícím,
aby teplota vytápìcí vody neklesla pod 65 °C (rosný bod spalin). K tomuto úèelu lze pou�ít ètyøcestný smì�ovací ventil
DUOMIX.
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Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli Obr. 2 Otoèné ro�ty a odøezávaè popela

Palivo
Pøedepsané palivo pro kotel DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 je hnìdé uhlí � zrnìní oøech I (20-40 mm), o

výhøevnosti 16 MJ/kg, obsah vody do 28%. V  kotli lze topit i jinými druhy pevných paliv, nemusí být ale zachovány
provozní podmínky a parametry kotle jako u pøedepsaného paliva.

Pøedepsané palivo pro kotel DOR 32D a 45D je døevo o výhøevnosti 13 MJ/kg s obsahem vody do 20% o maximální
délce 330, resp. 530 mm a maximálním prùmìru 100 mm. V  kotli lze topit i jinými druhy pevných paliv, nemusí být ale
zachovány provozní podmínky a parametry kotle jako u pøedepsaného paliva.

Rozmístìní dílù v kotli

DOR 12

LEGENDA k obr. 1, 2, 5, 6, 31
1     Otoèný ro�t 27   Zatápìcí klapka 50   Zadní panel
2     Táhlo s èepy 28   Páka zatápìcí klapky s palcem 51   Víko kompletní
4     Popelová dvíøka 30   Izolace plotny 52   Poklop èi�tìní
6     Popelníková zásuvka 31   Izolace pøikládacích dvíøek 53   Èep ro�tù
8     Ro�tovací páka 32   Izolace zadní 54   Spojovací èep
9     Pøíruba 33   Izolace víka 55   Závìs spodní
10   Závora dvíøek 37   Nosiè izolace plotny 56   Spojovací táhlo
13   Odøezávaè popela 39   Cihla skosená 57   Ku�elová rukoje� otoèná
14   Ro�t pøední 40   Cihla boèní 58   Páka kompletní
15   Ro�t výklopný 41   Cihla støední 59   Odtahová klapka
16   Manoterm 42   Pøední panel 60   Klíè odtahové klapky
17   Plotna s pøikládacími dvíøky 43   Boèní panel pravý 61   Stavìcí �roub
18   Plotna 45   Izolace pøední 63   Hvìzdice
19   Pøikládací dvíøka s pákou 46   Boèní panel levý
20   Dusivka 47   Izolace boèní
22   Pøepá�ka 48   Kryt manotermu
25   Dno popílkové komory 49   Izolace krytu
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DOR 16

Obr. 4 Otoèné ro�ty a odøezávaè popelaObr. 3 Rozmístìní dílù v kotli

LEGENDA k obr. 3, 4, 5, 6, 31
1     Otoèný ro�t 26   Ekonomizér 49   Izolace krytu
2     Táhlo s èepy 27   Zatápìcí klapka 50   Zadní panel
3     Otoèné ro�ty - komplet 28   Páka zatápìcí klapky s palcem 51   Víko kompletní
4     Popelová dvíøka 30   Izolace plotny 52   Poklop èi�tìní
6     Popelníková zásuvka 31   Izolace pøikládacích dvíøek 53   Èep ro�tù
8     Ro�tovací páka 32   Izolace zadní 54   Spojovací èep
9     Pøíruba 33   Izolace víka 55   Závìs spodní
10   Závora dvíøek 37   Nosiè izolace plotny 56   Spojovací táhlo
13   Odøezávaè popela 38   Dìlící cihla �amotová 57   Ku�elová rukoje� otoèná
14   Ro�t pøední 39   Cihla skosená 58   Páka kompletní
15   Ro�t výklopný 40   Cihla boèní 59   Odtahová klapka
16   Manoterm 41   Cihla støední 60   Klíè odtahové klapky
17   Plotna s pøikládacími dvíøky 42   Pøední panel 61   Stavìcí �roub
18   Plotna 43   Boèní panel pravý 63   Hvìzdice
19   Pøikládací dvíøka s pákou 45   Izolace pøední
20   Dusivka 46   Boèní panel levý
21   Dìlící cihla SICAL 47   Izolace boèní
25   Dno popílkové komory 48   Kryt manotermu

Obr. 5 Umístìní dílù na èelní stranì kotle - DOR 12, 16 Obr. 6 Umístìní dílù na zadní stranì kotle
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DOR 20

Obr. 8 Otoèné ro�ty a odøezávaè popelaObr. 7 Rozmístìní dílù v kotli

DOR 24

Obr. 10 Otoèné ro�ty a odøezávaè popelaObr. 9 Rozmístìní dílù v kotli
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LEGENDA  k obr. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 32
1  Násypná �achta 28   Spojovací táhlo 50   Pøední panel
2  Spalovací prostor 29   Popílková dvíøka 51   Zadní panel
3  Spalinové cesty 30   Stínicí plech 52   Víèko terciárního vzduchu
4  Vodní lamely 31   Dusivka 53   Ro�tovací páka
5  Odtahové hrdlo 32   Zatápìcí klapka 54   Páka
6  Pøíruba výstupního hrdla 33   Páka zatápìcí klapky 55   Páka dvíøek
7  Pøíruba vstupního hrdla 34   Klíè odtahové klapky 56   Stavìcí �roub
9  Nátrubek G1/2 35   Odtahová klapka 57   Hvìzdice
10  Nátrubek nap.kohoutu G1/2 36   Plotna 58   Ku�elová rukoje� otoèná
11  Kanál sekundéru 37   Pøikládací dvíøka 59   Tepelný regulátor výkonu
12  Dno popílkové komory 38   Kontrolní otvor plamene 60   Krycí rù�ice
13  Dno 39   Pøisávací otvor 61   Manoterm
14  Poklop èi�tìní 40   Závìs plotny 62   Popelníková zásuvka
15  Cihla ohni�tì (3 ks) 41   Kryt pøikládacích dvíøek 63   Odøezávaè popela
16  Støední klín krátký � stabili-

 zaèní �amotové klíny 42   Izolace plotny 64   Spojovací èep
21  Kryt manotermu 43   Nosiè izolace plotny 65   Táhlo ro�tù
22  Izolace manotermu 44   Izolace víka 66   Èep spojovacího táhla
23  Pøepá�ka 45   Izolace pøední 67   Èep táhla ro�tù
24  Ro�t pøední 46   Izolace zadní 68   Èep ro�tù
25  Ro�t výklopný 47   Boèní panel levý 69   Palec klapky
26  Otoèný ro�t 48   Boèní panel pravý 70   Závìs spodní
27  Otoèný ro�t zadní 49   Víko 71   Sklo prùzor

Obr. 11 Umístìní dílù na èelní stranì kotle Obr. 12 Umístìní dílù na zadní stranì kotle
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DOR 25 MAX

Obr. 13 Rozmístìní dílù v kotli Obr. 14 Otoèné ro�ty a odøezávaè popela

DOR 32

Obr. 15 Rozmístìní dílù v kotli Obr. 16 Otoèné ro�ty a odøezávaè popela
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LEGENDA  k obr.13, 14, 15, 16, 17, 18, 33
1  Násypná �achta 29 Popelová dvíøka 52 Víèko terciárního vzduchu
2  Spalovací prostor 30 Stínicí deska 53 Ro�tovací páka
3  Spalinové cesty 31 Dusivka 54 Páka
4  Vodní lamely 32 Zatápìcí klapka 55 Páka dvíøek
5  Odtahové hrdlo 33 Páka zatápìcí klapky 56 Stavìcí �roub
6  Pøíruba výstupního hrdla 34 Klíè odtahové klapky 57 Hvìzdice
7  Pøíruba vstupního hrdla 35 Odtahová klapka 58 Ku�elová rukoje� otoèná
9  Nátrubek G1/2 36 Plotna 59 Tepelný regulátor výkonu
10  Nátrubek nap.kohoutu G1/2 37 Pøikládací dvíøka 60 Krycí rù�ice
11  Kanál sekundáru 38 Kontrolní otvor plamene 61 Manoterm
12  Dno popílkové komory 39 Pøisávací otvor 62 Popelníková zásuvka
13  Dno 40 Závìs plotny 63 Odøezávaè popela
14  Poklop èi�tìní 42 Nosiè izolace plotny 64 Spojovací èep
15  Kryt pøikládacích dvíøek 43 Izolace plotny 65 Táhlo ro�tù
16  Cihla vyzdívky boèní 44 Izolace víka 66 Èep spojovacího táhla
17  Støedový klín krátký 45 Izolace pøední 67 Èep táhla ro�tù
21  Kryt manotermu 46 Izolace zadní 68 Èep ro�tù
22  Izolace manotermu 47 Boèní panel levý 69 Palec klapky
23  Pøepá�ka 48 Boèní panel pravý 70 Závìs spodní
24  Ro�t pøední 49 Víko 71 Sklo prùzoru
25  Ro�t výklopný 50 Pøední panel 72 Pøisávací kanál
26  Otoèný ro�t 51 Zadní panel 73 Explozní klapka
27  Otoèný ro�t zadní 74 Øetìz s háèky
28  Spojovací táhlo 75 Ekonomizér (DOR 32)

Obr. 17 Umístìní dílù na èelní stranì kotle Obr. 18 Umístìní dílù na zadní stranì kotle
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DOR 32D

Obr. 19 Rozmístìní dílù v kotli Obr. 20 Otoèné ro�ty a pøední ro�t

Obr. 21 Umístìní dílù na èelní stranì kotle Obr. 22 Umístìní dílù na zadní stranì kotle
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LEGENDA  k obr.19, 20, 21, 22, 30
1  Kotlové tìleso 29 Popelová dvíøka 51 Zadní panel
2  Pøední ro�t 30 Stínicí deska 52 Víèko terciárního vzduchu
3  Opìrka segmentu 31 Dusivka 53 Ro�tovací páka
4  Vyzdívka 32 Zatápìcí klapka 54 Páka
5  Horní dusivka 33 Páka zatápìcí klapky 55 Páka dvíøek
6  Regulátor TRV 34 Klíè odtahové klapky 56 Stavìcí �roub
8  Segment 35 Odtahová klapka 57 Hvìzdice
9  Nátrubek G1/2 36 Plotna 60 Krycí rù�ice
10  Nátrubek nap.kohoutu G1/2 37 Pøikládací dvíøka 61 Manoterm
11  Kanál sekundáru 38 Kontrolní otvor plamene 62 Popelníková zásuvka
12  Dno popílkové komory 40 Závìs plotny 64 Spojovací èep
13  Dno 41 Nosiè izolace plotny 65 Táhlo ro�tù
14  Poklop èi�tìní 43 Izolace plotny 66 Otoèné ro�ty s táhly
15  Cihla ohni�tì 44 Izolace víka 67 Èep táhla ro�tù
21  Kryt manotermu 45 Izolace pøední 68 Èep spojovacího táhla
22  Izolace manotermu 46 Izolace zadní 69 Palec klapky
23  Pøepá�ka 47 Boèní panel levý 70 Závìs spodní
26  Otoèný ro�t 48 Boèní panel pravý 71 Sklo prùzoru
27  Otoèný ro�t zadní 49 Víko
28  Spojovací táhlo 50 Pøední panel

DOR 45D

Obr. 23 Rozmístìní dílù v kotli

Obr. 24 Otoèné ro�ty a pøední ro�t
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Obr. 25 Umístìní dílù na èelní stranì kotle Obr. 26 Umístìní dílù na zadní stranì kotle

Legenda k obrázkùm 23, 24, 25, 26

1 Násypná �achta 29 Popelová dvíøka 53 Ro�tovací páka
2 Spalovací prostor 30 Stínicí plech 54 Páka
3 Spalinové cesty 31 Dusivka 55 Páka pøikládacích dvíøek
4 Vodní lamely 32 Zatápìcí klapka 56 Stavìcí �roub
5 Odtahové hrdlo 33 Páka zatápìcí klapky 57 Hvìzdice
6 Pøíruba výstupního hrdla 34 Cihla ohni�tì 58 Ku�elová otoèná rukoje�
7 Pøíruba vstupního hrdla 35 Pøepá�ka klapky pravá, levá 59 Tepelný regul. výkonu TRV 3
8 Ekonomizér 36 Plotna 60 Krycí rù�ice
9 Nátrubek G1/2 37 Pøikládací dvíøka 61 Manoterm
10 Nátrubek napou�tìcího 38 Kontrolní otvor plamene 62 Popelníková zásuvka

kohoutu G 1/2 39 Pøisávací otvor 64 Spojovací èep
11 Kanál sekundáru 40 Závìs plotny 65 Táhlo ro�tù
12 Dno popílkové komory 41 Nosiè izolace plotny 66 Èep spojovacího táhla
13 Dno 42 Izolace boèní 67 Èep táhla ro�tù
14 Poklop èi�tìní 43 Izolace plotny 68 Trubka páky
15 Spodní klín 44 Izolace víka 69 Palec klapky
16 Cihla èelní 45 Izolace pøední 70 Závìs spodní
17 Støedový klín krátký 46 Izolace zadní 71 Sklo prùzoru
23 Pøepá�ka 47 Boèní panel levý 72 Boènice levá
24 Ro�t pøední 48 Boèní panel pravý 73 Boènice pravá
25 Soustava otoèných ro�tù 49 Víko 74 Izolace boènice
26 Otoèný ro�t 50 Pøední panel
27 Otoèný ro�t zadní 51 Zadní panel
28 Spojovací táhlo 52 Víèka terciárního vzduchu
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Obr. 28 Diagram hydraulických ztrát kotlù DOR a DOR D

Pøipojení chladicí smyèky
Kotel musí být podle vládního naøízení è.182/1999 Sb. a normy ÈSN EN 303-5 vybaven zaøízením umo�òujícím

bezpeèný odvod pøebyteèného tepla bez doplòujících zaøízení a vnìj�í energie tak, aby nebyla pøekroèena teplota vody
v kotli 110 °C (zaøízení proti pøetopení). K tomuto úèelu je kotel vybaven chladicí smyèkou zabudovanou do kotlového
tìlesa. Pøi montá�i kotle musí být chladicí smyèka doplnìna termostatickým ventilem typ TS 130-3/4ZD (Honeywell)
nebo STS 20 (WATTS), který je mo�no objednat jako zvlá�tní pøíslu�enství kotle. Zapojení ventilu je nutno provést
pøesnì podle obr. 29. Smyèka je na vstupu i výstupu osazena vnìj�ím závitem G1/2�.

Minimální pøetlak chladicí vody je 2 bar, maximální je 6 bar. Pøed vstupem chladicí vody do ventilu musí být umístìn
vodní filtr. U kotlù DOR 20, 24, 25 MAX, 32, 32D jímku èidla ventilu typu TS 130-3/4 ZD je tøeba namontovat do kotle s
prodlou�ením 1/2� x 40 mm. U kotlù DOR 45D jímku èidla ventilu typu TS 130-3/4 ZD je tøeba namontovat do kotle s
prodlou�ením 1/2� x 50 mm.

Obr. 29 Pøipojení chladící smyèky
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Pøíslu�enství kotle
Základní pøíslu�enství

Návod k obsluze kotle 1 ks Popelníková zásuvka 1 ks
Záruèní list 1 ks Protipøíruba, spojovací mat, tìsnìní 2 ks
Seznam servisù 1 ks Krycí rù�ice 1 ks
Kohout vypou�tìcí G1/2 1 ks Pohrabáè 1 ks
Ro�tovací páka 1 ks Páka pøikládacích dvíøek 1 ks
Stavìcí �roub 1 ks Otoèná ku�elová rukoje� dusivky (ne DOR 32 D) 1 ks
Odøezávaè popela (ne DOR D) 1 ks Èisticí �krabka 1 ks
Zátka G1/2 1 ks �krabka na èi�tìní sekundáru (ne DOR 20, 24, D) 1 ks
Manoterm 1 ks Tepelný regulátor výkonu TRV + návod 1 ks

Zvlá�tní pøíslu�enství, doplòkové vybavení
Termostatický (odpou�tìcí) ventil pro chladící smyèku TS 130-3/4�ZD DAKON (Honeywell) nebo  STS 20 (WATTS)
Odvzdu�òovací ventil G 3/8�. Díly jsou dodávány pouze na objednávku.

Instalace kotle
Kotel smí  instalovat pouze odborná firma s platným oprávnìním k této èinnosti.

Na instalaci kotle musí být zpracován projekt dle platných pøedpisù ÈSN EN 303-5.

Pøi instalaci a u�ívání kotle musí být dodr�eny zejména ustanovení ÈSN 06 1008.

Instalace kotle musí odpovídat platným pøedpisùm, normám a návodu k obsluze. Za �kody které vznikly chybnou
instalací výrobce neodpovídá.

Volba správné velikosti kotle
Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho tepelného výkonu, je velmi dùle�itou podmínkou pro ekonomický provoz  a

správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý tepelný výkon odpovídal tepelným ztrátám vytápìného
objektu.

Jmenovitý výkon kotle se poèítá dle ÈSN 06 0210 pro venkovní teploty -12, -15 a -18 °C. Volba kotle o pøíli� velkém
jmenovitém výkonu (pøedimenzování), má za následek zvý�ené dehtování kotle. Není proto vhodné pou�ívat kotle o
vìt�ím výkonu, ne� jsou tepelné ztráty objektu.

Umístìní kotle
Kotel smí být instalován v základním prostøedí AA 5/AB 5 dle ÈSN 33-2000-3:1995.

Nejmen�í pøípustná vzdálenost vnìj�ích obrysù kotle a kouøovodu od hmot tì�ce a støednì hoølavých (viz pøíloha �
Hoølavost stavebních hmot) je 100 mm.

Nejmen�í pøípustná vzdálenost vnìj�ích obrysù kotle a kouøovodu od hmot lehce hoølavých je 200 mm.

 Vzdálenost 200 mm musí být dodr�ena také v tomto pøípadì, kdy stupeò hoølavosti hmoty není prokázána. Podrobné
údaje o stupni hoølavosti stavebních hmot jsou uvedeny v ÈSN 73 0823.

Bezpeèná vzdálenost se musí dodr�ovat také pøi ukládání zaøizovacích pøedmìtù, podpalového materiálu a paliva v
místnosti, kde je kotel umístìn.

Kotel je nutno umístit na nehoølavou podlahu nebo nehoølavou tepelnì izolující podlo�ku pøesahující pùdorys  kotle
vpøedu nejménì o 300 mm, na ostatních stranách o 100 mm. Pro usnadnìní obsluhy se doporuèuje kotel postavit na 100
a� 150 mm vysokou nehoølavou podlo�ku. Pro lep�í vyplachování kotle se doporuèuje kotel ustavit tak, aby roh kotle, ve
kterém je horní vývod byl umístìn vý�e ne� ostatní rohy o cca 5 mm.

Do místnosti, ve které je kotel umístìn, musí být zaji�tìn trvalý pøívod vzduchu pro spalování. Jeho spotøeba pøi
jmenovitém výkonu je asi 19 m3/h (DOR 12), 25 m3/h (DOR 16), 32 m3/h (DOR 20), 38 m3/h (DOR 24), 40 m3/h (DOR 25
MAX), 50 m3/h (DOR 32, 32 D), 70 m3/h (DOR 45 D).

Pøipojení k otopnému systému
Kotel DOR je urèen pro systémy se samotí�ným nebo nuceným obìhem.

Pro sní�ení kondenzace spalin a zároveò pro zvý�ení �ivotnosti kotle doporuèujeme vybavit kotel zaøízením
zaji��ujícím, aby teplota vytápìcí vody neklesla pod 65 °C (rosný bod spalin). K tomuto úèelu lze pou�ít napø. ètyøcestný
smì�ovací ventil DUOMIX. Jako teplonosné médium pou�ijte èistou mìkkou vodu � nejlépe pøefiltrovanou de��ovou,
popøípadì jiné kapaliny k tomuto úèelu urèené.

Jako pasivní ochranu kotle lze pou�ít kapalinu s nízkým bodem mrznutí a antikorozivními úèinky FRITERM.

Maximální pøípustná vý�ka hladiny vody v expanzní nádobì ode dna kotle je 20 m.
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Pøipojení kotle ke kouøovodu
Roury kouøovodu upevnìte na  odtahové hrdlo pomocí nýtu Æ 5 mm. Za tímto úèelem je v odtahovém hrdle otvor

o prùmìru 6 mm. Kouøovod má být co nejkrat�í, se sklonem od kotle nahoru.

Kouøovod upevnìný pouze v sopouchu a nasazený na odtahovém hrdle kotle musí být pevnì sestaven a nasazen,
aby nedo�lo k jeho náhodnému nebo samovolnému uvolnìní.Pokud je trubní odvod del�í ne� 2 m, musí být pevnì
ukotven.V�echny èásti kouøovodu musí být z nehoølavých materiálù.

Pro pevná paliva musí být kouøovody sestaveny z trub zasunutých do sebe ve smìru proudìní spalin.

Pøipojení kotle ke komínu
Pøipojení kotle ke komínovému prùduchu musí být provedeno dle ÈSN 73 4201:02 a se souhlasem kominické firmy.

Kotle v systému ústøedního topení musí mít být pøipojeny na samostatný komínový prùduch.

Komín se správným tahem je základním pøedpokladem pro dobrou funkci kotle. Ovlivòuje jak výkon kotle, tak jeho
úèinnost. Kotel smí být pøipojen jen ke komínovému prùduchu, který má dostateèný tah � viz tabulka Technické údaje.

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 12 :

min.    5 m pøi prùøezu prùduchu 150x150 mm

min.    7 m pøi prùøezu prùduchu Æ 150 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 16 :

min.    6 m pøi prùøezu prùduchu 200x200 mm

min.    7 m pøi prùøezu prùduchu Æ 200 mm

min.  12 m pøi prùøezu prùduchu Æ 150 mm

min.  10 m pøi prùøezu prùduchu 150 x 150 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR-20 :

min.    6 m pøi prùøezu prùduchu Æ 200 mm

min.  12 m pøi prùøezu prùduchu Æ 150 mm

min.  10 m pøi prùøezu prùduchu 150 x 150 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR-24 :

min.    6 m pøi prùmìru prùduchu Æ 200 mm

min.  12 m pøi prùmìru prùduchu Æ 150 mm

min.  10 m pøi rozmìru prùduchu 150 x 150 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 25 MAX :

min.  18 m pøi prùøezu prùduchu Æ 150 mm

min.    8 m pøi prùøezu prùduchu Æ 200 mm

min.  12 m pøi prùøezu prùduchu 150 x 150 mm

min.   6 m pøi prùøezu prùduchu 200 x 200 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 32 :

min.  20 m pøi prùmìru prùduchu Æ 150 mm

min.  12 m pøi prùmìru prùduchu Æ 200 mm

min.  18 m pøi rozmìru prùduchu 150 x 150 mm

min.  10 m pøi rozmìru prùduchu 200 x 200 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 32D :

min.    9 m pøi prùmìru prùduchu 200 mm

min.  12 m pøi prùøezu prùduchu 150 x 150 mm

min.   8 m pøi prùøezu prùduchu 200 x 200 mm

Doporuèené vý�ky komína pro kotel DOR 45D:

min.  14 m pøi prùmìru prùduchu 200 mm

min.  12 m pøi prùøezu prùduchu 200 x 200 mm

Tyto údaje jsou pouze orientaèní � tah komína je závislý na prùøezu komína, jeho vý�ce, na drsnosti vnitøní stìny a
rozdílu teplot spalin a venkovního vzduchu. Nejvhodnìj�í jsou komíny vlo�kované.



Kotle na pevná paliva DOR

17

Montá� dílù základního pøíslu�enství
Díly základního pøíslu�enství se dodávají spoleènì s kotlem, zabalené a ulo�ené do popelníkové zásuvky.

Montá� ro�tovací páky

Ro�tovací páku 8 (obr. 5), resp. 53 (obr. 11, 17,21,25) nasuòte do lo�iska na levém boku kotle. Na její ètyøhranný
konec nasaïte páku ro�tovací soustavy 58 (obr. 2, 4), resp 54 (obr. 8, 10, 14, 16, 20) a zajistìte závlaèkou.

Montá� tepelného regulátoru výkonu TRV

 U kotlù DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX, 32 a 45D se provádí dle návodu pøilo�eného k TRV.

 U kotle DOR 32D se provádí dle následujícího postupu :

1. Pøed vlastní montá�í regulátoru do kotle øádnì dotáhnìte tìlo regulátoru do �estihranu s jímkou.

2. Závit na jímce regulátoru opatøete pøimìøeným mno�stvím tìsnicího materiálu, nasaïte na jímku krycí rù�ici.
Regulátor za�roubujte maticovým klíèem è.32 do nátrubku kotle tak, aby regulátor byl v pøíslu�né poloze � viz obr. 7. Pøi
vodorovné montá�i regulátoru na kotel DAKON DOR musí být dr�ák pro nasunutí páky regulátoru nahoøe.

3. Do otvorù v tìle regulátoru a dr�áku ramena zasuòte rameno 4 podle obr. 7 a uta�ením �roubu M5 v dr�áku ramena
zajistìte rameno proti posunutí.

4. Na rameno nasaïte zdvihací tyè 1 s vnitøním krou�kem 3 a vnìj�ím krou�kem 2. Zároveò zasuòte pod zdvihátko
horní dusivky horní ohnutou èást zdvihací tyèe.

5. Nastavte polohu zdvihací tyèe podle obrázku, sklopte víko a zkontrolujte, zda tyè zapadá do výøezu ve víku a
upravte polohu zdvihací tyèe. Víko zvednìte.

6. �roub na vnìj�ím krou�ku uvolnìte a �roub na vnitøním krou�ku dotáhnìte k plo�ce �estihranu ramena.

7. Seøízení regulátoru provádìjte v�dy pøi teplotì otopné vody ni��í ne� 30 °C.

8. Seøízení proveïte následovnì: regulaèním knoflíkem nastavte bílými èíslicemi minimum 30 °C vùèi bílé teèce na
regulátoru; zdvihací tyè opøete o kotlové tìleso pøi zavøené horní dusivce, �roub dr�áku ramena tlaète smìrem ke kotlù
a utáhnìte �roub vnìj�ího krou�ku; pootoèením regulaèního knoflíku se musí horní dusivka otvírat.

9. Pøi nastavování teploty otopné vody kotel roztopte v�dy na teplotu o cca 5 °C vy��í ne� je po�adovaná teplota.
Regulaèním knoflíkem, pøípadnì i polohou zvedací tyèe, nastavte regulátor tak, aby byla dusivka právì zavøená.

Obr. 30  Umístìní TRV na kotli



Kotle na pevná paliva DOR

18

Montá� stavìcího �roubu a otoèné ku�elové rukojeti dusivky

 Montá� stavìcího �roubu 61 (obr. 5) resp. 56 (obr. 11,17) kotlù DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX, 32 proveïte jeho
za�roubováním do závitu M6 v dusivce. Ku�elovou rukoje� 57 resp. 58 zajistìte pomocí �roubu M4. Obì oka na konci
spojovacího øetízku  roztáhnìte tak, aby se dal øetízek snadno vysouvat, sundejte háèek a  men�í oko upravte do
pùvodního tvaru. Na �roub M4 navleète háèek pøes men�í oko, podlo�ku Æ 4,3 a ku�elovou rukoje�. Tuto sestavu
za�roubujte do závitu v dusivce. Na vìt�í oko háèku nasuòte  konec øetízku. Oko nechejte rozevøené pro pøípadnou
manipulaci s dusivkou a úpravy délky øetízku pøi regulaci.

Montá� stavìcího �roubu 56 (obr. 21) kotle DOR 32D proveïte pouze jeho za�roubováním do závitu v dusivce.

Montá� jednoho stavìcího �roubu 56 (obr. 25) kotle DOR 45D proveïte jeho za�roubováním do závitu v dusivce,
druhý stavìcí �roub na�roubujte na pravou stranu pøikládacích dvíøek. Ku�elovou otoènou rukoje� 58  zajistìte �roubem
M4. Obì oka háèku na konci spojovacího øetízku rozevøete, sundejte háèek a men�í oko upravte do pùvodního tvaru. Na
�roub M4 navleète men�í oko háèku, podlo�ku o prùmìru 4,3 mm, ku�elovou rukoje� a za�roubujte jej do závitu v
dusivce. Na vìt�í oko háèku nasaïte konec øetízku. Vìt�í oko nechejte rozevøené pro pøípadnou manipulaci s dusivkou
a pro úpravy délky øetízku pøi seøízení TRV.

Montá� páky pøikládacích dvíøek

Páka dvíøek 19 (obr. 6), resp 55 (obr. 11, 17, 21, 25) slou�í k otevírání pøikládacích dvíøek. Montá� proveïte zasunutím
èepu páky do otvoru na boku pøikládacích dvíøek a zajistìte pru�ným kolíkem  Æ 4x20 mm. U kotle DOR 45D na�roubujte
èep páky dvíøek do nátrubku na boèní stranì pøikládacích dvíøek.

Ro�tovací soustava
Kotel DOR je dodáván s namontovanou ro�tovací soustavou.

DOR 12, 16
Ro�tovací soustava kotle (obr. 2, 4) se skládá ze tøí otoèných ro�tù 1, ro�tu pøedního 14 a ro�tu výklopného 15.

Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù. Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì kotle (pøi pohledu zepøedu)
uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená. Ro�t pøední a výklopný jsou spolu otoènì spojeny pomocí kolíkù.

Demontá� pøedního a výklopného ro�tu proveïte vysunutím ro�tù z lo�isek a vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 54 který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 58 a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 2 s roznýtovanými èepy. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.

DOR 20, 24, 25 MAX, 32
Ro�tovací soustava kotle (obr. 8, 10, 14, 16) se skládá z otoèného ro�tu zadního 27, otoèného ro�tu 26, ro�tu

pøedního 24 a výklopného 25. Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù. Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì
kotle (pøi pohledu zepøedu) uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená. Ro�t pøední a výklopný jsou spolu otoènì
spojeny pomocí kolíkù.

Demontá� pøedního a výklopného ro�tu proveïte vysunutím ro�tù z otevøených lo�isek na pravé stranì smìrem
nahoru a jejich vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 64 který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 54 a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 65 s roznýtovanými èepy 66. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.

DOR 32D
Ro�tovací soustava kotle (obr. 20) se skládá z otoèného ro�tu zadního 27 a dvou otoèných ro�tù 26. Dále je

soustava doplnìna o jeden samostatný otoèný ro�t 26 a pøední ro�t 2. Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù.
Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì kotle (pøi pohledu zepøedu) uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená.

Demontá� pøedního ro�tu proveïte vysunutím ro�tu z lo�isek smìrem nahoru vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 64 který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 54 a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 65 s roznýtovanými èepy. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.
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DOR 45D
Ro�tovací soustava kotle (obr. 24) se skládá ze soustavy otoèných ro�tù 25, slo�ené z jednoho otoèného ro�tu

zadního 27 a dvou otoèných ro�tù 26, a dvou samostatných otoèných ro�tù 26. Dále je ro�tovací soustava doplnìna
o samostatný pøední ro�t 24. Otoèné ro�ty jsou ulo�eny v lo�iskách ro�tù. Lo�iska otoèných ro�tù jsou na levé stranì
kotle (pøi pohledu zepøedu) uzavøená, na pravé stranì kotle jsou otevøená.

Demontá� pøedního ro�tu proveïte vysunutím ro�tu z lo�isek smìrem nahoru vyjmutím pøes násypnou �achtu.

Demontá� otoèných ro�tù. V popelníkovém prostoru vyjmìte závlaèku ze spojovacího èepu 64, který mechanicky
spojuje sestavu otoèných ro�tù s pákou 54, a tento èep vyjmìte. Sestavu otoèných ro�tù nadzvednìte v otevøených
lo�iskách na pravé stranì smìrem nahoru a vyjmìte ji pøes popelová dvíøka. Otoèné ro�ty jsou mechanicky spojeny
táhlem ro�tù 65 s roznýtovanými èepy. Pøi výmìnì nìkterého z otoèných ro�tù je nutno roznýtovanou èást pøíslu�ného
èepu upilovat a  pøi montá�i nového otoèného ro�tu pou�ít  èep nový.

Montá� èástí ro�tovací soustavy je obráceným postupem demontá�e.

Montá� explozní klapky

 Pouze kotle DOR 25 MAX a DOR 32
Kotle DOR 25 MAX a DOR 32 jsou vybaveny explozní klapkou, která zabraòuje kouøení kotle pøi dohoøívání paliva

a vyluèuje mo�nost exploze kouøových plynù nahromadìných v násypné �achtì.

Je zavì�ena asi uprostøed násypné �achty v lo�iskách navaøených na vodní lamele. Øetízkem je spojena s pøikládacími
dvíøky a spolu s nimi se otevírá. Pøi potøebì odklopit plotnu pøi èi�tìní kotle je tøeba vyvìsit háèek na konci øetízku z oka
závlaèky.

V pøípadì topení koksem nebo døevem se explozní klapka vyjímá tak, �e se vyvìsí háèek na konci øetízku a klapka se
vytáhne z �achty smìrem nahoru.

Montá� stabilizaèních �amotových klínù (cihly vyzdívky)
DOR 12, 16

Vzhledem k tomu, �e bìhem pøepravy by mohlo dojít k vypadnutí cihly støední 41 a cihel boèních 40, jsou tyto cihly
dodávány v popelníkové zásuvce.

Umístìní tìchto cihel provedeme dle obr. 7 tak, aby cihla støední le�ela na stranì vodní lamely na vodítku a na druhé
stranì se opírala o pøední lamelu. Cihla støední se umís�uje do støedu spalovacího prostoru.Vodítko slou�í k pøesunutí
cihly støední pøi èi�tìní pøívodu sekundárního vzduchu, pøi provozu kotle musí být cihla pøesunutá a� na doraz vodítka.

Obr. 31 Umístìní dílù vyzdívky v kotli

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Pozice Název                            Objednací èíslo ID kód

39      Cihla skosená 2116 0668 M02017
40      Cihla boèní 2116 0669 M02022
41      Cihla støední 7184 0670 M02023
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DOR 20, 24

Vyjmìte z  kotle pøední a výklopný ro�t (demontá� � viz kap. Ro�tovací soustava). Støedové klíny 16  (obr. 33)
umístìte do spalovacího prostoru kotle na podpìry navaøené na støední a pøední lamele.

Obr. 32 Umístìní dílù vyzdívky v kotli

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Pozice Název Objednací èíslo ID kód

15 Cihla ohni�tì 818/102 7221 0729 M00262
16 Støedový klín krátký 815/94 7222 0730 M00261

DOR 25 MAX, 32

Umístìní cihel vyzdívky je patrné ní�e.

Obr. 33 Umístìní dílù vyzdívky v kotli

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Pozice Název                            Objednací èíslo ID kód

16 Cihla vyzdívky boèní 817/133 7235 0751 M00628
17 Støedový klín krátký 815/94 7222 0730 M00261

DOR 25 MAX                                                                                    DOR 32
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DOR 32D

Umístìní cihel vyzdívky je patrné ní�e.

Objednací èísla náhradních dílù pro cihly

Název    Objednací èíslo          ID kód

Cihla vyzdívky zkosená I, 817/75 7374 4153 M02034
Cihla vyzdívky zkosená IA, 817/75A 2232 0757 M02033
Cihla vyzdívky zkosená II, 817/76 7373 4152 M02034
Cihla vyzdívky zkosená IIA, 817/76A 2232 0758 M02033
Cihla vyzdívky 817/116 7372 4072 M02029
Cihla vyzdívky boèní, 817/133 7235 0751 M00628
Horní klín, 806/170 2232 0759 M02035
Støední klín, 806/171 2232 0760 M02036
Spodní klín, 806/172 2245 0601 M02037
Opìra segmentu, 806/109 2232 0761 M02032
Cihla ohni�tì, 818/102 7221 0729 M00262

Obr. 34 Umístìní dílù vyzdívky v kotli
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Funkce, obsluha a provoz kotle
Dobrá funkce kotle je podmínìna kromì odborné instalace také dostateèným komínovým tahem (viz tab. Technické

údaje) a správnou obsluhou.

Uvedení kotle do provozu
Uvedení do provozu a pøípadnou opravu kotle smí provést pouze servisní mechanik s platným osvìdèením od

výrobce. Pøi prvním uvádìní kotle do provozu je nutno zkontrolovat, zda je kotel naplnìn teplonosným médiem a celý
otopný systém je dobøe odvzdu�nìný.

Povinnosti servisního mechanika pøi uvádìní kotle do provozu

Ä  Zkontrolovat, zda instalace zaøízení odpovídá projektu nebo revizi.
Ä  Zkontrolovat naplnìní otopného systému vè. kotle teplonosným médiem a øádné odvzdu�nìní systému.
Ä  Zkontrolovat tìsnost topného okruhu.
Ä  Zkontrolovat odtah spalin.
Ä  Vyzkou�et regulaci vytápìní.
Ä  Seznámit prokazatelnì u�ivatele s obsluhou kotle.
Ä  Zapsat uvedení kotle do záruèního listu.

Obsluha kotle
Zatápìní a provoz s pøedepsaným palivem

Zátop a seøízení pøívodu spalovacího vzduchu

Kotle DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX, 32
Pøed zátopem zkontrolujte, zda máte ve dnì popílkové komory 25 (obr. 1, 3), resp. 12 (obr. 7, 9, 13, 15, 19, 23) dobøe

usazený poklop èi�tìní 52 resp. 14. Otvor pod poklopem slou�í k propadu popílku ze spalinových cest pøi èi�tìní kotle.
Uzavøete otvory pro pøívod terciárního vzduchu  na boèních panelech kotle.

Pro sní�ení tahového odporu kotle doporuèujeme otevøít zatápìcí klapku stlaèením její ovládací páky dozadu na
doraz. Na ro�t vlo�te papír, vìt�í mno�ství døíví  a naplòte násypnou �achtu uhlím. Je mo�no také provést zátop bez
nasypaného uhlí a naplnit �achtu uhlím a� po rozhoøení.

Zapálení proveïte kusem papíru zespodu pøes ro�t nebo pøes otvor pøi sklopeném výklopném ro�tu.  Ihned po
rozhoøení uzavøete zatápìcí  klapku a po øádném ohøátí ohni�tì otevøete víèka pro pøívod terciárního  vzduchu. Dokonalost
spalování závisí na správném mno�ství terciárního vzduchu ve spalovacím prostoru. Jeho mno�ství se reguluje otevíráním
a uzavíráním otvorù v boèních panelech víèky podle pou�itého paliva a v závislosti na výkonu kotle. Seøízení terciárního
vzduchu se provádí jen kdy� je plamen ve spalovací komoøe. Této regulaci je tøeba vìnovat zvý�enou pozornost.
Mno�ství terciárního vzduchu musí být takové, aby plamen v horní èásti spalovacího prostoru mìl �lutou a� jasnì
èervenou barvu. Je-li terciárního vzduchu málo, plameny jsou tmavì èervené a na koncích èerné. Jsou-li plameny hodnì
krátké, bílé a� fialové, je to pøíznak pøebytku terciárního vzduchu.

Ke kontrole plamene slou�í otvor v plotnì 18 resp. 38

Obr. 35  Umístìní ovládacích prvkù - kotle DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX, 32
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Èím je doba hoøení po ro�tování del�í, tím men�í mno�ství terciárního vzduchu je zapotøebí a obrácenì. Pøi prvních
zátopech doporuèujeme pro ovìøení provádìt kontrolu spalovaní také pozorováním kouøe vystupujícího z komína. Kouø
musí být øídký a svìtle �edé barvy. Hustý tmavý kouø znamená nedostatek terciárního vzduchu ve spalovacím prostoru
(platí pro roztopený kotel), èím� se sni�uje úèinnost kole.

Regulaci primárního vzduchu provádíme buï ruènì stavìcím �roubem 61 na dusivce popelových dvíøek nebo
automaticky v závislosti na teplotì vody v kotli pomocí tepelného reguátoru výkonu TRV.

Minimální provozní teplotu doporuèujeme vy��í ne� 65 °C, pøi ni��ích teplotách mù�e docházet ke kondenzaci
vodní páry ve spalinách s nepøíznivými dùsledky na správný provoz kotle a jeho �ivotnost.

Kotle DOR 32D, 45D
Pøi prvním uvádìní kotle do provozu zkontrolujte, zda je topný systém naplnìn vytápìcím médiem a odvzdu�nìn.

    Pøed zátopem zkontrolujte zda máte uzavøen èistící otvor (slou�í k propadu popílku ze spalinových cest pøi èi�tìní
kotle) ve dnì popílkové komory (12) poklopem èi�tìní (14).

 Pro sní�ení tahového odporu kotle doporuèujeme otevøít zatápìcí klapku (32) stlaèením ovládací páky (33) dozadu
na doraz. Na ro�t vlo�te papír nebo døevitou vlnu, tøísky a �tìpy døeva. Zapálení proveïte papírem zespodu pod zadními
ro�ty. Uzavøete popelová dvíøka, nechejte øádnì rozhoøet palivo, uzavøete zatápìcí klapku a na regulátoru výkonu
nastavte po�adovanou teplotu.

Pro vytápìní je mo�no pou�ít mìkké i tvrdé døevo v max. délce 330 mm (u DOR 45D - 530 mm) a 100 mm v prùmìru.
Pokud nìkdo topí na sní�ený výkon lze pou�ít i polena 500 mm dlouhá nalo�ena shora dolù. Polena vìt�ího prùmìru je
zapotøebí roz�típat. V kotli lze spalovat i døevní odpad, u kterého se nemusí dosáhnout jmenovitý výkon. Døevo mù�e být
i èásteènì vlhké, nejvíce v�ak 20%. Je-li tento limit dodr�en, vlhkost podstatnì neovlivòuje výkon, ani kvalitu spalování.
Pøi vy��í vlhkosti nejsou zachovány parametry kotle, dojde ke sní�ení výkonu a úèinnosti.

Døíví je nutno ukládat v násypné �achtì tak, aby nedocházelo k jeho pøíèení. Èím drobnìji na�típané døíví  se pou�ije,
tím vìt�ího výkonu kotle se dosáhne. Naopak pøi potøebì ni��ího výkonu mù�eme pou�ít døevo hrub�í.

Minimální provozní teplotu doporuèujeme vy��í ne� 65 °C, pøi ni��ích teplotách mù�e docházet ke kondenzaci
vodní páry ve spalinách s nepøíznivými dùsledky na správný provoz kotle a jeho �ivotnost.

Pouze pro kotel DOR 45D

Pøi provozu na plný výkon se primární vzduch pøivádí pod ro�ty pøes dusivku 31 a do spalovacího prostoru 2 pøes
pøikládací dvíøka 37 jejich pootevøením, nebo jen otevøením víèka pøisávacího otvoru 39 v pøikládacích dvíøkách. Mno�ství
pøivádìného vzduchu pod ro�ty se reguluje buï ruènì stavìcím �roubem 56 umístìným na dusivce, nebo tepelným
regulátorem TRV; mno�ství pøivádìného vzduchu do spalovacího prostoru 2 se reguluje stavìcím �roubem 56 umístìným
na boku pøikládacích dvíøek.

Obr. 36  Umístìní ovládacích prvkù - kotel DOR 32 D, 45 D
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Pøikládání

Pøi pøikládání nového paliva do násypné �achty uzavøete dusivku 20 resp. 31. Mírným pootevøením pøikládacích
dvíøek nebo pøisávacího otvoru v pøikládacích dvíøkách nechte odsát kouø z násypné �achty a a� potom otevøete
pøikládací sdvíøka a doplòte palivo do pøikládací �achty. Maximální plnicí vý�ka pro palivo v násypné �achtì je urèena
horní hranou pøepá�ky. Po ka�dém nalo�ení paliva oèistìte dosedací plochy kolem násypné �achty a seøiïte nastavení
terciárního vzduchu podle barvy plamene ve spalovacím prostoru.

Pou�ití ekonomizéru

Pouze kotle DOR 16, 32
Na zaèátku topné sezony a v pøechodném období doporuèujeme ekonomizér z kotle vyjmout. Teprve pøi stálém

poklesu venkovních teplot pod  -7 °C, èemu� odpovídá teplota vytápìcí vody 77°C a výkon 75% výkonu jmenovitého,
je tøeba ekonomizér do spalinové cesty  kotle vlo�it.

Pro nejni��í oblastní venkovní teplotu -15°C a pøi správném dimenzování otopných tìles a kotle odpovídá teplota
vytápìcí vody tìmto venkovním teplotám:

venkovní teplota:  +10 +5   0 -5  -7  -10  -15 °C
teplota topné vody:     47 56 65 73 77    81   90 °C
provoz:             bez ekonomizéru s  ekonomizérem

Tyto hodnoty jsou pouze orientaèní a závisí na provedení otopné soustavy a dal�ích provozních podmínkách.

Stálo�árný provoz

Pro stálo�árný provoz, tj.pro udr�ení ohnì v kotli napø. bìhem noci, pøipravte kotel následujícím zpùsobem. Vyro�tujte,
nalo�te plnou násypnou �achtu uhlím, úplnì zavøete dusivku 20 resp. 31 v popelových dvíøkách, zavøete víèka terciárního
vzduchu a odtahovou klapku 59 resp. 35 a otevøete zatápìcí klapku 27 resp. 32. Podstatnì se tím zmen�í zaná�ení
spalinových cest kotle dehtem a sazemi po dobu stálo�áru. Pøi manipulaci s odtahovou klapkou pou�ijte rukavice.

Po dobu stálo�árného provozu je výkon kotle utlumen a teplota otopné vody je ni��í ne� 65 °C. Pro opìtovné
zvý�ení výkonu otevøete dusivku a odtahovou klapku, proveïte doplnìní násypné �achty palivem, vyro�tujte a po
krátkém rozhoøení uzavøete zatápìcí klapku. Potom seøiïte otevøení dusivky a upravte mno�ství terciárního vzduchu.

Stálo�árný provoz kotle lze také zajistit bez uzavøení odtahové klapky.

Ro�tování

Po zapopelení ro�tu klesá výkon kotle a je nutné ro�tovat. Ro�tování se provádí ro�tovací pákou na levém boku
kotle, kterou se ovládá soustava otoèných ro�tù. Základní poloha ro�tovací páky je ve svislé poloze (obr. 35, 36).

Ro�tování provádìjte krátkým vratným pohybem páky (obr. 35, 36).  Podle míry zapopelení ro�tu opakujte ro�tování
tak dlouho, a� zaène propadávat �havé palivo. Propad paliva kontrolujte pøi otevøené v dusivce. Po ro�tování v�dy
vra�te ro�tovací páku do základní polohy. Ro�tování v celém rozsahu pohybu ro�tovací páky se provádí pouze pøi
potøebì drtit �kváru a pøi odpopelnìní topeni�tì.

Pøi topení døevem je nutno ro�tovat velmi opatrnì, proto�e popel ze døeva velmi snadno propadá pøes ro�ty.

V pøípadì, �e dojde k zablokování pohybu ro�tu kamenem nebo speèenou �kvárou, neprovádìjte násilnì ro�tování
ro�tovací pákou, ale proveïte ro�tování pomocí odøezávaèe popela následovnì:

Nechejte co mo�ná nejvíce zapopelnit topeni�tì. Otevøte popelová dvíøka 4 resp. 29, do mezery mezi pøedním  14
resp. 24 a výklopným ro�tem 15 resp. 25 zasuòte odøezávaè popela 13 resp. 63 a� se opøe o vyzdívku na zadní stìnì
topeni�tì (obr.  2, 4, 8, 10, 14, 16). Pohybem dr�adla odøezávaèe nahoru nadzvednìte pøední ro�t a pomocí pohrabáèe
sklopte výklopný ro�t smìrem k sobì. Tím se otevøe zepøedu topeni�tì a umo�ní se vyhrábnutí kamene nebo speèené
�kváry do povyta�ené popelníkové zásuvky. Opìtným nadzvednutím odøezávaèe popela uvolnìte výklopný ro�t a
ustavte jej do pùvodní polohy. Vysuòte odøezávaè popela. Zavøete popelová dvíøka a proveïte seøízení kotle.

Pøi velmi razantním ro�tování se mù�e stát, �e palivo pøestane hoøet pro nadmìrný vývin spalin z nového paliva. V
tomto pøípadì je potøeba obì víèka terciárního vzduchu pøivøít nebo úplnì zavøít. Kdy� se spaliny ve spalovacím
prostoru opìt zapálí, proveïte seøízení terciárního vzduchu. Shroma�ïuje-li se v násypné �achtì kouø (malý tah, malé
mno�ství paliva v násypné �achtì), doporuèujeme nechat otevøený pøisávací otvor v pøikládacích dvíøkách.

Odstraòování tuhých zbytkù spalování z popelníkového prostoru

K tomuto úèelu slou�í popelníková zásuvka 6 resp. 62, která je v popelníkovém prostoru levým bokem opøená o
páky otoèných ro�tù a vpøedu je dora�ena na �ikmé dno kotle. Popelníkovou zásuvku je tøeba pravidelnì vyprazdòovat
døíve, ne� se zcela naplní. Pro vyjímání a manipulaci se zásuvkou slou�í madlo.Po vyjmutí zásuvky z kotle popel vysypte
do pøedem pøipravené nádoby na vyná�ení popela. Je-li v zásuvce je�tì �havé palivo a popelová zásuvka je horká,
provádìjte manipulaci se zvý�enou opatrností a proti pøípadnému popálení rukou pou�ijte pracovní rukavice nebo jiné
vhodné ochranné prostøedky.
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Pøeru�ení provozu kotle

Pøeru�ení provozu kotle se provede tak, �e se nechá na ro�tu dohoøet palivo zbylé v násypné �achtì. Nedoporuèujeme
�ádným zpùsobem pøeru�ení provozu kotle urychlovat.

Krátkodobé pøeru�ení provozu

Pro krátkodobé pøeru�ení provozu proveïte vyro�tování vyhoøelého paliva, vysypejte popelníkovou zásuvku,
oèistìte dosedací plochy pøikládacích dvíøek, vyèistìte popelníkový prostor a uzavøete pøikládací a popelová dvíøka.

Douhodobé odstavení kotle

Pro dlouhodobé pøeru�ení provozu (napø. ukonèení topného období)  kotel øádnì vyèistìte, aby se v nánosech sazí
a popílku nemohla udr�ovat vlhkost, která zpùsobuje nadmìrnou korozi.

Provozní pøedpisy
Provoz

Kotel smí obsluhovat pouze dospìlé osoby seznámené s funkcí kotle a jeho obsluhou. Obsluha kotle se musí øídit
návodem k obsluze a smí pouze spou�tìt kotel do provozu, nastavovat teplotu na tepelném regulátoru výkonu, odstavovat
kotel z provozu a kontrolovat jeho provoz. Seznámení s funkcí a obsluhou kotle je povinen  provést po uvedení do
provozu servisní mechanik. Ponechat dìti bez dozoru u kotle, který je v provozu, je nepøípustné.  Zásahy do spotøebièe,
které by mohly ohrozit zdraví obsluhy, pøípadnì dal�ích osob jsou nepøípustné.

Kotel se smí provozovat max. na 95 °C a musí být pod obèasnou kontrolou.

Je zakázáno pou�ívat k zatápìní hoølavých kapalin a bìhem provozu jakýmkoliv zpùsobem zvy�ovat jmenovitý
výkon kotle (pøetì�ovat). Do blízkosti pøikládacího a popelníkového otvoru se nesmí ukládat a odhazovat jakékoliv
hoølavé pøedmìty. Popel je nutno odkládat do nehoølavých nádob s víkem.

Za okolností vedoucích k nebezpeèí pøechodného vzniku hoølavých plynù nebo par pøi pracích, pøi nich� by mohlo
vzniknout  pøechodné nebezpeèí po�áru nebo výbuchu (napø. lepení linolea, PVC apod.) musí být kotel vèas pøed
vznikem nebezpeèí vyøazen z provozu.

Rosení a dehtování kotle

Pøi prvních zátopech se na stìnách kotle srá�í voda, která stéká do popelníkového prostoru. Toto pocení stìn kotle
mù�e vyvolat domnìnku, �e kotel teèe. Pocení zmizí po usazení popílku na stìny vnitøního plá�tì kotle, co� je asi po 2. a�
4. zátopu. Doporuèujeme pro nìkolik prvních zátopù ekonomizér vyjmout  ze spalinové cesty.  Také pøi topení na ni��í
výkon � pøi nízké teplotì spalin � vzniká na stìnách uvnitø kotle kondenzát, který stéká do popelníkového prostoru.

Jeliko� rosný bod spalin je asi 65 °C, vznikne kondenzát jen pøi ochlazení spalin v mezní vrstvì na stìnách kotle s
teplotou ni��í ne� 65 °C.

Pokud dochází k rosení v pøikládací �achtì, znamená to, �e palivo je pøíli� vlhké. V tomto pøípadì mù�e dojit ke stékání
kondenzátu do popelníkového prostoru i pøi teplotì vody v kotli vy��í ne� 65 °C.

Dehtování kotle nastává za obdobných podmínek � nízký výkon, nízká teplota � a také pøi �patnì seøízeném
spalování (málo terciárního vzduchu). Dehet usazený nebo nateèený na dno popílkové komory pak znesnadòuje vyta�ení
poklopu èi�tìní. V tomto pøípadì poklop uvolnìte zespodu úderem kladiva. V pøípadì silné vrstvy dehtu v popelové
zásuvce rozdìlejte oheò z tøísek a dehet ohøejte zespodu, aby zmìkl.

Ze stìn kotle lze dehet se�krábnout jen pokud je v mìkkém stavu. To je pøi teplotì vody v kotli kolem 90 °C. Této
teploty lze rychle dosáhnout odstavením topných tìles. Pro tento výkon je nejvhodnìj�ím palivem mìkké døevo, které
rychle vyhoøí.

Bezpeènost provozu kotle

Ä Pøi provozu kotle musí být dodr�eny v�echny pøíslu�né bezpeènostní pøedpisy, zejména  ÈSN  06 1008 Po�ární

          bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla.

Ä Kotel DOR  nesmí být pou�it k jiným úèelùm, ne� je uvedeno v tomto návodu.

Ä Povrch kotle se smí èistit pouze bì�nými nehoølavými èisticími prostøedky.

Ä Na spotøebiè a do vzdálenosti men�í ne� bezpeèná vzdálenost od nìho nesmìjí být kladeny pøedmìty z hoølavých hmot.

Ä V prostoru místnosti, kde je kotel umístìn, nesmí být skladován �ádný hoølavý materiál (døevo, papír, nafta a jiné

          hoølavé materiály).

Ä Nejmen�í pøípustná vzdálenost vnìj�ích obrysù kotle a odtahu spalin od hmot tì�ce a støednì hoølavých (které

          po zapálení bez dodávky dal�í tepelné energie samy uhasnou - stupeò hoølavosti B, C1, C2) musí být nejménì

         100 mm.
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 Ä Nejmen�í vzdálenost od hmot lehce hoølavých (po zapálení samy hoøí a shoøí - stupeò hoølavosti C3) musí být

           nejménì 200 mm. Vzdálenost 200 mm musí být dodr�ena také v tom pøípadì, kdy stupeò hoølavosti hmoty není

           prokázán. Podrobné údaje o stupni hoølavosti stavebních hmot jsou uvedeny v ÈSN  730823.

Ä Za okolností vedoucích k nebezpeèí pøechodného vzniknutí hoølavých plynù nebo par pøi ní� by mohlo vzniknout

          pøechodné nebezpeèí po�áru nebo výbuchu  (napø. lepení linolea, PVC ap.) musí být kotel vyøazen z provozu.

Opravy
Obsluha kotle smí provádìt jen opravy sestávající z prosté výmìny dílce jako je napøíklad výmìna ro�tù, cihel

vyzdívky, tìsnicích �òùr.

Ostatní pøípadné závady smí odstranit jen nìkterá ze servisních firem uvedených v seznamu jen� je dodáván jako
samostatná pøíloha návodu k obsluze dodávaného s kotlem. Pro opravy se smí pou�ít jen originální souèástky.

Závady a jejich odstranìní
V ostatních pøípadech je nutno zajistit odstranìní pøípadných závad a poruch nìkterým ze smluvních servisù.

Pøíznaky závady

1. Nelze dosáhnout jmenovitý výkon
kotle.

Pravdìpodobná pøíèina závady

· Nesprávnì usazený poklop na
èisticím otvoru.

Zpùsob odstranìní závady

· Správnì usadit poklop do èisticího
otvoru ve dnì popílkové komory.

· Netìsnost plotny a pøikládacích
dvíøek.

· Provést kontrolu funkce tìsnicích
�òùr a opravu jejich umístìní, pøípadnì
výmìnu.

· Vydrolený tìsnicí tmel na obvodu
dna nebo ze spalovací komory � tzv.
pøisávání fale�ného vzduchu.

· Provést pøetìsnìní kotlovým tmelem.

· Není zaji�tìn dostateèný tah
v komínì.

· Zajistit provedení kontroly tahu
komína a jeho potøebnou úpravu.

· Pou�ité palivo má nízkou
výhøevnost.

· Pou�ít pøedepsané palivo o
dostateèné výhøevnosti, zejména pøi
nízkých venkovních teplotách.

2. Výkon kotle nelze regulovat a stálo-
�árný provoz nelze udr�et po dobu 12
hodin.

· Vydrolený tmel na obvodu dna. ·  Provést vyèi�tìní a pøetìsnìní dna
popelníkového prostoru kotlovým
tmelem.

· Netìsnost popelových dvíøek. ·  Provést kontrolu funkce tìsnicích
�òùr a opravu jejich umístìní,
pøípadnì výmìnu.

· Nadmìrný tah v komínì. · Pøivøít odtahovou klapku, pøípadnì
zajistit provedení kontroly tahu
komína a jeho potøebnou úpravu.

3. Vysoká teplota vody v kotli a zároveò
nízká teplota vody v otopných tìlesech.
Dochází k varu vody v kotli.

· Velký hydraulický odpor otopné
soustavy, zejména u samotí�ného
systému.

·  Provést vyèi�tìní  soustavy pro-
pláchnutím, pøípadnì namontovat
obìhové èerpadlo.

· Nadmìrný tah v komínì ·  Sní�it tah pøivøením odtahové
klapky.
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Údr�ba
Po del�ím topení se na stìnách vodních lamel usazují saze a popílek, co� sni�uje prostup tepla. Mno�ství sazí a

pøípadné zadehtování kotle je závislé na druhu pou�itého paliva, velikosti komínového tahu a zpùsobu obsluhy.
Èi�tìní kole se doporuèuje provádìt jednou týdnì.
Pro DOR 12, 16 - po od�roubování dvou matic M6 na plotnì 18, sejmutí pøikládacích dvíøek 19 s plotnou 18, a

demontování zatápìcí klapky 27 (viz obr. 35) je umo�nìn pøístup ke spalinovým cestám a boèním stìnám kotlového
tìlesa. Pomocí pohrabáèe vyjmìte shora pøes spalinovou cestu poklop èi�tìní 52. Oèi�tìní stìn proveïte ocelovou
�krabkou. Saze spadlé na dno popílkové komory shrábnìte do otvoru ve dnì. Po vyèi�tìní kotle poklop peèlivì nasaïte
zpìt. Dvakrát za topné období vyèistìte kanál sekundárního vzduchu �krabkou ze základního pøíslu�enství. Nejdøíve
odsuòte cihlu støední 41 (viz obr. 31) smìrem od støedu kotle po vodítku tak, abyste mìli pøístup ke kanálu stálého
pøívodu sekundárního vzduchu. Po vyèi�tìní cihlu støední posuòte do pùvodní polohy a� k dorazu vodítka.

Pro DOR 20, 24, 25 MAX, 32, 32D, 45D - sejmìte víko 49. Otevøete pøikládací dvíøka, odpojte øetízek TRV a následnì
plotnu s pøikládacími dvíøky otoète do zadní úvratì. Demontujte zatápìcí klapku 32 a vyèi�tìte spalinové cesty 3 a boèní
stìny kotlového tìlesa. Pomocí pohrabáèe vyjmìte shora pøes spalinovou cestu poklop èi�tìní 14. Oèi�tìní stìn proveïte
ocelovou �krabkou. Saze spadlé na dno popílkové komory shrábnìte do otvoru. Po vyèi�tìní øádnì nasaïte zpìt poklop
èi�tìní 14 (viz. obr. 7, 9, 13, 15, 19, 23). U kotlù DOR 25 MAX a 32 vyèistìte minimálnì dvakrát za topnou sezonu kanály
pøívodu sekundárního vzduchu pomocí �krabky sekundáru - pøed èi�tìním vyjmìte støední klín 17 (viz. obr. 13, 15, 33).

Zatápìcí klapku, pokud je prohnutá jen mírnì, pøi zpìtné montá�i nasuòte tak, aby se støední èástí dotýkala vodní
lamely. Je-li úplnì rovná, pouze ji otoète o 180°.  Otoèením pøedejdete dal�í deformaci.

Výrobce doporuèuje provést 1x za rok servisní prohlídku a zkontrolovat mìøením parametry kotle - napø. tah,
tepolotu spalin.

Servis
Souèástí návodu k obsluze dodávaného ke kotli je samostatný seznam servisních firem, které na základì smlouvy

zaji��ují servis plynových kotlù DAKON.

Likvidace obalu
Døevìné latìní a papírové èásti obalu doporuèujeme pou�ít pøi topení. Ostatní èásti obalu zlikvidujte prostøednictvím

nìkteré výkupny Sbìrných surovin nebo pou�ijte øízenou skládku odpadu spravovanou pøíslu�ným obecním úøadem.

Likvidace výrobku po ukonèení jeho �ivotnosti
Likvidaci výrobku /kotle/ zajistìte prostøednictvím nìkteré výkupny Sbìrných surovin nebo pou�ijte øízenou skládku

odpadu, spravovanou pøíslu�ným obecním úøadem.

Bezpeènostní a ostatní pøedpisy
Na projektování, montá�, provoz a obsluhu kotle se vztahují následující normy a pøedpisy:

ÈSN EN 303-5 Kotle pro ústøední vytápìní - Èást 5: Kotle pro ústøední vytápìní na pevná paliva, s ruèní nebo
samoèinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvý�e 300 kW - Terminologie,
po�adavky, zkou�ení a znaèení

ÈSN 06 0310 Ústøední vytápìní. Projektování, montá�.
ÈSN 73 0823 Po�árnì technické vlastnosti hmot. Stupnì hoølavosti stavebních hmot.
ÈSN 07 7401 Voda a pára pro tepelná energetická zaøízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa.
ÈSN 06 0830 Zabezpeèovací zaøízení  pro  ústøední vytápìní  a  ohøívání  u�itkové vody.
ÈSN 73 4201 Navrhování komínù a kouøovodù.
ÈSN 06 1610 Èásti kouøovodù domácích spotøebièù.
ÈSN 73 4201:02 Provádìní komínù a kouøovodù a pøipojování spotøebièù paliv.
ÈSN 06 1008 Po�ární bezpeènost lokálních spotøebièù a zdrojù tepla (kotle do 50 kW)
ÈSN 73 0831-50 Po�ární bezpeènost staveb
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Záruka
Délka poskytované záruky a záruèní podmínky jsou uvedeny v záruèním listì dodávaném jako základní

pøíslu�enství kotle.

Výrobce si vyhrazuje právo na jakékoli zmìny provádìné v rámci technického zdokonalování výrobkù.

Adresa pro uplatnìní pøípadných reklamací u výrobce:

DAKON  s.r.o.
Ve Vrbinì 588/3
794 01  Krnov - Pod Cvilínem

554 694 122 reklamace, 554 694 111 ústøedna, 554 694 333 fax
e-mail: dakon@dakon.cz

Ovìøení funkce chladicí smyèky
Chladicí smyèka zaji��uje bezpeèný provoz kotle v pøípadì poruchy topného systému, kdy tento systém nemù�e odvést
teplo z kotle. Tato porucha mù�e nastat napø. pøi zamrznutí topného systému, poru�e obìhu topné vody a podobnì.
Správná funkce je podmínìna dostateèným tlakem a mno�stvím chladící vody. Pro chladící systém je nutno zabezpeèit
tlak vody min. 2 bar a prùtok 20 l/min.

Zkou�ku funkce chladící smyèky je nejlépe provést pøetopením kotle na teplotu min 97°C. Pokud tato zkou�ka není
mo�ná, je nutno provést náhradní zkou�ku:

· - Vy�roubujte sondu termostatického ventilu z jímky

· - Ponoøte sondu do vody v elektrické varné konvici a ohøejte vodu na bod varu. Termostatický ventil musí pøed
bodem varu otevøít prùtok chladící vody. Prùtok kontrolujte na výstupu vody do odpadu.

· - Po vychladnutí vody v konvici musí ventil uzavøít prùtok chladící vody.

· - Po úspì�né zkou�ce namontujte zpìt sondu ventilu zpìt do jímky.

· - Vyèistìte filtr pøed vstupem chladící vody do ventilu

Pokud není zkou�ka úspì�ná � ventil neotevøe prùtok chladící vody nebo ventil dostateènì netìsní, je nutno ventil
vymìnit. Pozor na mo�nost úrazu horkou vodou!

Je zakázáno provádìt jakoukoliv zmìnu nastavení ventilu ani jej opravovat!

Pravidelné roèní prohlídky chladící smyèky

Kontaktní údaje pro objednávání
náhradních dílù a pøíslu�enství kotle:

DAKON s.r.o.
sklad ND
Ve Vrbinì 588/3
794 01  Krnov - Pod Cvilínem

554 694 150-1 sklad ND
554 694 111 ústøedna
554 694 333 fax
internet: www.dakon.cz

V objednávce uveïte:

� typ kotle,

� název náhradního dílu, èíslo pozice

� objednací èíslo, ID kód

� zpáteèní adresu.
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V�eobecné záruèní podmínky
Tyto záruèní podmínky se vztahují na ve�keré zbo�í prodávané spoleèností DAKON a vyjadøují v�eobecné zásady poskytování
záruk na toto zbo�í. Délka poskytované záruky je uvedena v záruèním listì dodávaném se zbo�ím. Spoleènost DAKON ruèí za to,
�e výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a v certifikátu a to za pøedpokladu, �e výrobek
bude u�íván zpùsobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze.

Montá� výrobku musí být provedena podle platných pøedpisù, norem a pokynù výrobce, pøi provozu dodr�ujte pokyny výrobce
uvedené v návodu.

U kotlù, kde je výrobcem pøedepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou nebo provedení roèní prohlídky smluvní
servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení pravidelné údr�by a prohlídky kotle a odstranìní pøípadné vady provést
pouze servisní mechanik nìkteré ze smluvních servisních firem spoleènosti DAKON uvedených v seznamu dodávaném jako základní
pøíslu�enství ke kotli. Servisní mechanik je povinen prokázat se pøed provedením servisního zásahu platným prùkazem servisního
mechanika pro daný typ kotle vystaveným spoleèností DAKON a pøi uvádìní kotle do provozu i pøi provádìní pravidelné údr�by
a prohlídky kotle provést v�echny èinnosti podle platných pøedpisù vztahujících se k danému zaøízení a v�echny èinnosti pøedepsané
v návodu k obsluze, zejména odzkou�ení ovládacích a zabezpeèovacích prvkù, kontrolu tìsnosti kouøovodu, tah komína a øádné
seznámení spotøebitele s obsluhou kotle.

Spotøebitel uplatòuje pøípadné reklamace u prodávajícího, u kterého vìc byla koupena. Je-li v�ak v záruèním listì uveden jiný
podnikatel urèený k opravì (servisní firma, která uvedla kotel do provozu), který je v místì prodávajícího nebo v místì pro
kupujícího bli��ím, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele urèeného k provedení záruèní opravy. Ka�dá reklamace musí být
uplatnìna neprodlenì po zji�tìní závady.

Pøi uplatnìní reklamace je spotøebitel povinen pøedlo�it øádnì vyplnìný záruèní list, doklad o zaplacení výrobku a fakturu za
instalaci a uvedení kotle do provozu.
Pokud se jedná o reklamaci náhradního dílu, je spotøebitel povinen pøedlo�it identifikaèní �títek reklamovaného dílu a doklad o
zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 24 mìsícù od data prodeje.

V pøípadì reklamace kotle, u kterého je výrobcem pøedepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou je spotøebitel
povinen rovnì� pøedlo�it doklad o provedení a zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem spoleènosti DAKON. Pokud
je výrobcem pøedepsáno provedení roèní prohlídky smluvní servisní firmou, je spotøebitel povinen pøedlo�it doklad o provedení a
zaplacení roèní údr�by a prohlídky kotle provedené smluvním servisem spoleènosti DAKON nejdéle do 12. mìsíce vèetnì od data
uvedení do provozu a nejdéle do 12. mìsíce vèetnì od data provedení poslední prohlídky.

Informace o provedení roèní prohlídky kotle, u kterého je v záruèním listì pøedepsána pravidelná roèní údr�ba a prohlídka, musí být
v�dy do 14 dnù od provedení zaslány výrobci.
Pro uplatnìní prodlou�ené záruky je nutné provést garanèní prohlídku bìhem druhého roku provozu a zaslat potvrzený díl záruèního
listu do 30 dnù od provedení prohlídky. Zároveò je nutné zaslat potvrzený díl B do 30 dnù od uvedení kotle do provozu.

Pøi pøepravì a skladování kotle musí být dodr�ovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí pou�ít jen originální souèástky.
Spoleènost DAKON si vyhrazuje právo rozhodnout, zda pøi bezplatném provedení opravy vymìní nebo opraví vadný díl. Díly
vymìnìné v záruèní dobì se stávají majetkem spoleènosti DAKON.

Firma DAKON poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. autorizovaným distributorem spoleènosti
DAKON. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám pøiveze, je povinností prodejce
mu poskytnout záruèní podmínky dle obèanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána jazykovou mutací záruèního listu. Pro
uznání záruky musí být u výrobku originální záruèní list v jazykové mutaci dané zemì, vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem.

Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká:
· Pøi poru�ení záruèních podmínek.

· Nejsou-li pøi reklamaci pøedlo�eny pøíslu�né doklady.

· Kdy� schází oznaèení výrobku výrobním èíslem, datakódem nebo je výrobní èíslo nebo datakód neèitelný.

· Pøi nedodr�ení pokynù výrobce uvedených v návodu.

· Jedná-li se o opotøebení výrobku zpùsobené jeho obvyklým u�íváním.

· Vznikla-li vada z dùvodu nedodr�ení pøedpisù, norem a pokynù v návodu k obsluze pøi instalaci, provozu nebo údr�bì výrobku.

· Vznikla-li vada zásahem do výrobku v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu se záruèními podmínkami.

· Jedná-li se o vady výmìníkù, èerpadel, tøícestných ventilù a jiných èástí hydraulických okruhù, plynových armatur, hoøákù a
podobnì, které jsou zpùsobeny zanesením neèistotami z otopného systému, vodovodního øadu, plynovodù nebo neèistotami ve
vzduchu pro spalování.

· Jedná-li se o vadu kotlového tìlesa vzniklou prorezivìním v dùsledku nevhodného provozního re�imu, kdy je teplota vratné
vody z otopného systému ni��í, ne� je rosný bod spalin.

·    Jedná-li se o vadu kotlového tìlesa (deformace, prasknutí, teèení) vzniklou v dùsledku provozu kotle bez chladicí smyèky.
Instalace chladicí smyèky a odzkou�ení její funkce musí být potvrzeno na záruèním listì servisním mechanikem pøi uvádìní kotle do
provozu. Chladicí smyèka musí být nainstalována podle pokynù v návodu k instalaci a obsluze kotle a musí vykazovat správnou
funkci.
· V pøípadì vad nebo �kod vzniklých pøi pøepravì.

· V pøípadì vad nebo �kod vzniklých �ivelní pohromou èi jinými nepøedvídatelnými jevy.

Tyto v�eobecné záruèní podmínky ru�í v�echna ostatní ustanovení týkající se záruèních podmínek uvedená v návodu k obsluze,
která by byla v rozporu s tìmito ustanoveními.
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Pøílohy

Hoølavost stavebních hmot � výòatek z normy ÈSN 73 0823

A nehoølavé azbest, cihly, tvárnice, keramické obkládaèky, �amot, malty,
omítkoviny bez pøímìsi organických látek

B nesnadno hoølavé desky akumin, izomin,sádrokartonové desky, heraklit, rajolit, lignos,
velox, desky a èedièové plsti, desky ze skelných vláken

C1 tì�ce hoølavé døevo dubové,bukové,desky habrex, desky z vrstveného døeva (pøekli�ky)
verzalit,umakart

C2 støednì hoølavé døevo borové, modøínové, smrkové, døevotøískové desky
podle ÈSN 49 2614

C3 lehce hoølavé asfaltové lepenky,celulózové hmoty, dehtové lepenky, døevovláknité
desky, korek, polyuretan (molitan), polystyrén, polypropylén, polyetylén

Montá� a pou�ití tlakových expanzních nádob pro ocelové kotle do 50 kW
Pou�ití tlakových expanzních nádob v systémech etá�ového a ústøedního vytápìní má mnoho výhod, z nich� hlavní

je zabránìní pøístupu vzduchu do otopného systému. U nìkterých systémù s tlakovou expanzní nádobou docházelo k
vy��ím nárùstùm tlaku vlivem nesprávnì provedeného výpoètu. Po dlouhodobých zkou�kách kotlových tìles je navr�en
zpùsob výpoètu velikosti tlakové expanzní nádoby s ohledem na maximální tlakový rozdíl, který nemù�e pøi dynamickém
namáhání po�kodit kotlové tìleso. Tento tlakový rozdíl se pro ocelové kotle stanovil na 50 kPa.

Pøi montá�i tlakových expanzních nádob k ocelovým kotlùm do 50 kW musí být respektovány ní�e uvedené zásady.
V pøípadì nesplnìní nìkteré z tìchto zásad výrobce neuznává reklamace na kotel po�kozený provozem s nesprávnì
navr�enou a namontovanou tlakovou expanzní nádobou.

1. Pøívodní potrubí k tlakové expanzní nádobì musí být co nejkrat�í, bez uzavírek a s mo�ností dilatace.  Expanzní
nádoba musí být umístìna tak, aby nemohlo dojít k ohøátí nádoby sálavým teplem.

2. Ka�dá   otopná    soustava   musí   být   opatøena   nejménì   jedním   spolehlivým pojistným  ventilem,  umístìným
na  výstupním  potrubí  na  kotli,  a  manometrem (tlakomìrem).   Umístìní,   montá�  a  svìtlost  pojistných  ventilù  musí
odpovídat ÈSN  06 0830, ON  13 4309.

3. Pøi montá�i pojistného ventilu  je zapotøebí pøekontrolovat správnost jeho seøízení pøetlakem180 kPa, pøi kterém se
musí pojistný ventil otevøít. V pøípadì vy��ího otevíracího tlaku pojistného ventilu je nutno provést nové seøízení.

4. Montá� a seøízení pojistného ventilu, montá� s pøezkou�ením a úpravou tlaku plynu v tlakové expanzní nádobì
smí provádìt jen firma k tomu oprávnìná. Pøed napu�tìním systému vodou je zapotøebí ovìøit tlak plynu v  tlakové
expanzní nádobì, je-li vy��í ne� hydrostatická vý�ka v systému.

5. Zdroj  tepla  musí  být  vybaven zabezpeèovacím zaøízením podle  ÈSN  06 0830. U  kotlù  na spalování  pevných
paliv  do  výkonu  50 kW také regulátorem  tahu.  Nejvy��í pracovní teplota je omezena na 95°C.

6. Tlaková  expanzní nádoba  a  její pøívodní  potrubí  musí být chránìny proti zamrznutí vody.

7. Pøetlak  plynu v expanzní  nádobì lze upravit odpu�tìním na hodnotu   hydraulického  tlaku  soustavy  za  studena.
Odpu�tìní  se provádí pøes ventilek na tlakové nádobì a  pøetlak  se  mìøí manometrem na mìøení tlaku v pneumatikách.
Doplnìním vody do systému upravujte tlak na hodnotu max. o 10 kPa vy��í, ne� je hydrostatická vý�ka v systému.

8. Po naplnìní systému vodou oznaète ryskami na manotermu upravenou hydrostatickou vý�ku a  maximální tlak v
systému po dosa�ení teploty vody 90 °C.

9. Pokud    dojde    za   provozu    ke   zmìnám    tlakového  rozdílu  dle  oznaèených rysek,   pøekroèení   minimálního
nebo  maximálního  tlaku,  je  zapotøebí  systém zkontrolovat,  øádnì   odvzdu�nit,   doplnit     vodu  za studeného stavu,
popøípadì doplnit  tlak  plynu  v  tlakové  expanzní  nádobì  dle  pokynù výrobce.

10. U kotlù dle ÈSN 07 0245 pøi pou�ití tlakové expanzní nádoby smí být hydrostatická vý�ka maximálnì 12 m.

11. Vnìj�í kontrola tlakové expanzní nádoby a kontrola plnicího tlaku  musí být provedena nejménì 1x  za  rok.

12. Na ka�dý otopný systém musí být vypracován a schválen projekt.

13. Pøi správnì volené tlakové expanzní nádobì nesmí dojít k vìt�ímu skuteènému  tlakovému  rozdílu  ne�  60  kPa
pøi  teplotách  vody  v systému  od 10  do  90 °C.   Tento   tlakový   rozdíl   lze  vyzkou�et  pøi topné zkou�ce, kdy se voda
v systému zahøívá ze studeného stavu.

Pokud dojde k vìt�ímu tlakovému rozdílu ne� 60 kPa, jde nesprávnou volbu tlakové expanzní nádoby a vzniká
nebezpeèí po�kození kotlového tìlesa.
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Výpoèet objemu tlakové expanzní nádoby:

(podle doplòku ÈSN  06 0830, èl. 122)

Objem tlakové expanzní nádoby:     O = 1,3.V. (P1+B)/B

B    - tlakový rozdíl, stanoven pro ocelové kotle  na hodnotu 50 kPa

P1  - hydrostatický tlak v absolutní hodnotì  (kPa)

V    - zvìt�ený objem vody v celém systému     ��.     V = G . Dv

1,3  - koeficient bezpeènosti

G    - hmotnost vody v otopném systému

Dv   - zvìt�ení mìrného objemu vody pøi urèitém teplotním rozdílu (dm3/kg)

 Dt [°C] 60 80 90

Dv [dm3/kg] 0,0224 0,0355 0,0431

      Skuteèný tlakový rozdíl mù�e být vy��í ne� vypoètený maximálnì o 10 kPa v pøípadì mezních výpoètových
hodnot a v dùsledku zvý�ení tlaku plynu v tlakové expanzní nádobì tlakem vody dle bodu 7.

Pøíklad

Hmotnost vody v otopné soustavì G = 180 kg

Hydrostatická vý�ka vody v systému 9,5 m

Absolutní hodnota hydrostatického tlaku P1 = 195 kPa

Rozdíl teplot v systému Dt = 80°C

Objemová zmìna pro  Dt  80°C v = 0,0355 dm3/kg

Otevírací pøetlak pojistného ventilu 180 kPa

Tlakový rozdíl B 50 kPa

Zvìt�ení objemu vody v celém systému:

V = G . Dv

V = 180 . 0,0355

V = 6,39 dm3

Minimální potøebný objem expanzní nádoby:

O = 6,39  = 40,7 dm3

Dle vypoèteného objemu tlakové expanzní nádoby O  stanovíme skuteèný objem

podle nejblí�e vyrábìné velikosti expanzní nádoby: O = 50 dm3

      UPOZORNÌNÍ

- Pokud má tlaková expanzní nádoba prodlou�it �ivotnost kotle, musí se odstranit nízkoteplotní koroze spalinových
cest udr�ením teploty v kotli nad rosným bodem asi 65°C, napø. pomocí smì�ovacího zaøízení. Pokud není odstranìna
nízkoteplotní koroze, pak kotel zkoroduje ze strany spalin  a tlaková exp. nádoba ve vìt�inì pøípadech zkrátí �ivotnost
kotle pùsobením tlaku a dynamickým namáháním stìn kotle.

- Tlakovou expanzní nádobu smí montovat pouze oprávnìná organizace s platným oprávnìním dle vyhlá�ky è. 18/
79 Sb. nebo è. 23/79 Sb. § 4.
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