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Vá!en" zákazníku,

Blahop#ejeme Vám k zakoupení teplovzdu$ného generátoru. Je d%le!ité si p#ed jeho prvním 
spu$t&ním p#e'íst tuto p#íru'ku. Pouze následováním v ní uveden"ch pokyn% m%!e b"t zaji$t&na
bezpe'nost obsluhy. Tento manuál ukazuje, jak pou!ívat a udr!ovat strojní za#ízení a je 
povinností a zodpov&dností obsluhy následovat a dodr!ovat v n&m uvedené pokyny.

Doporu'ujeme provést instalaci po konzultaci s dodavatelem. 

Za#ízení musí b"t pou!ívano pouze k ú'elu, ke kterému byl sestrojeno a m&lo by b"t obsluhováno
pouze $kolen"m personálem. S po!adavky na jakékoliv opravy a úpravy se obra(te p#ímo na
dodavatele, kter" Vám zajistí originální náhradní díly.

                           

                                                    MODEL......................................................................
                                                    SÉRIOVÉ )ÍSLO........................................................
                                                    ROK V*ROBY............................................................

                                                                                                   2

http://www.fineprint.cz


                                                                                                                                                                                      OBSAH

1.1 Popis za!ízení
1.2 Pracovní stanice
1.3 Bezpe"nost
1.4 Modely a jejich ozna"ení
1.5 Technické detaily

2. Montá!
2.1 Doprava a manipulace
2.2 P!íslu#enství
2.3 Instalace
2.4 Prostor pro obsluhu stroje
2.5 Zapojení 

3. Provoz
3.1 P!edb$%ná kontrola
3.2 Spu#t$ní
3.2.1 Spu#t$ní (léto)
3.3 Dvojí funkce termostatu
3.3.1 Vliv na ventilci
3.3.2 Bezpe"nostní pojistka
3.3.3 Zapojení a kalibrace
Pouze model F85 SV:
3.1 P!edb$%ná kontrola
3.2 Spu#t$ní
3.2.1 Spu#t$ní (léto)
3.4 Provoz
3.5 B$%né vypnutí

4. B"!ná údr!ba
4.1 P!edb$%ná kontrola
4.2 &i#t$ní generátoru
4.2.1 Odstra'ování popelu
4.2.2 &i#t$ní kou!ovodu
4.2.3 &i#t$ní v(m$níku tepla
4.3 Napínání !emene ventilátoru
4.4 V(m$na sondy termostatu (verze F85 SV)
4.5 V(m$na pojistky (verze FB5 SV)

5. Konec u!ivání teplovzdu#ného generátoru

6. Zvuková zát"!

7. Katalog náhradních díl$

3

http://www.fineprint.cz


1. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1.1 Popis za!ízení

Jedná se o genarátor teplého vzduchu spalující pevná paliva.  Na pevné konstrukci z ocelov!ch

otvory, do kter!ch proudí vzduch, kter! je v!konem stroje oh"íván a následn# distribuován 
do vytáp#néhoprostoru v!fuky umíst#n!mi na vrchní $ásti kotle. Spalovací komora je vyrobena z 
chromované                          nerezav#jící oceli a je vyztu%ena %ebry. Vnit"ní prostor je rozd#len ocelov!m ro&tem, 
kter!m propadavá                                     popel vznikl! p"i spalování.
P"ikládací dví"ka jsou z oceli a z vnit"ní strany jsou pokryty %áruvzdorn!m materiálem. Spodní $ást dví"ek
je osazena klapkou, kterou lze regulovat v!kon spalovací komory. Horní $ást dví"ek s rukojetí se pou%ívá
k p"ikládání paliva. Kou" je odveden trubkou ze spalovací komory do v!m#níku tepla umíst#ného nad ní.
V!m#ník tepla tvo"í "ada pr'be%n!ch trubek, které jsou napojeny na pohon externího elektromotoru 
(vyjma model F85 SV)
Na kontrolním panelu naleznete p"epína$e pro spu&t#ní teplovzdu&ného generátoru.

1.2 Pracovní stanice

Za"ízení nemusí b!t pod neustál!m dohledem obsluhy, sta$í pravidelné p"ikládání paliva
dopln#né o zb#%nou prohlídku stavu. P"ítomnost obsluhy je vy%adována pouze p"i procesu zapalování
kotle.

1.3 Bezpe"nost

Teplovzdu&n! generátor je vybaven t#mito bezpe$nostními systémy (viz obrázek 1):

- Ochrana elektrické sít# s dve"ním zámkem (A)
- Mechanická ochrana prostoru pro p"ikládání pomocí %áruvzdorn!ch materiál' (B)
- Permanentní mechanická ochrana pozinkovan!mi ocelov!mi pláty po stranách p"ístroje (C)
- Mechanická ochrana díky ocelové m"í%i na sacím otvoru ventilace (D)
- Mechanická ochrana za pomoci ocelového plechu zesíleného %áruvzdorn!m materiálem
   na inspek$ním traktu v!m#níku tepla (E)

 

Obr.1
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V zájmu bezpe!nosti a ochrany zdraví pracovník" doporu!ujeme p#i obsluze teplovzdu$n%ch
generátor" pou&ívat ochranné od'vy, pracovní obuv a rukavice.

1.4 Modely a jejich ozna!ení

Obr. 2

MODEL

VÁHA
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1.5 Technické detaily
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2. MONTÁŽ

Instalace generátoru by měla být provedena odborně způsobilým pracovníkem.

2.1 Doprava a manipualce

Zařízení je dopravováno k zákazníkům obalené  plastovou fólií. Nejčastějším dopravním prostředkem
je nákladní vůz. Může být samozřejmě přerpavováno i jinými způsoby.

Manipulace s teplovzdušným kotlem může být prováděna dvěma způsoby. Jeřábem nebo
vysokozdvižným vozíkem (dle obrázku č.4).

Obr. č. 4

2.2 Příslušenství

2.3 Instalace

Správná funkce zařízení může být zajištěna pouze v případě, že okolní teplota se pohybuje
mezi 5 a 40 stupni Celsia a relativní vlhkost mezi 35% a 75%.

Obalové materiály, ve kterých Vám bylo zařízení dodáno by mělo být vytříděny a odevzdány
k recyklaci.

Teplovzdušný generátor musí být umístěn na pevnou podkladovou plochu.

Nainstalujte roury pro distribuci teplého vzduchu a pro odvod kouře dle následujících
nákresů (Bod č. 2 na obr. č. 5a, 5b, 5c).
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Obr.!. 5a
MODEL F85 s ventilací odvodu kou"e

Pozn.: P"i sestavování komínové roury byste pou#it alespo$ jeden segment ve tvaru T 
(bod 7 na obrázcích !. 5a, 5b a 5c).

Obrázek !. 5b
MODEL F85 bez ventilace odvodu kou"e

Pozn.:  Délka po!áte!ních svisl%ch !ástí kou"ovodu p"ed pou#itím segmentu ve tvaru T 
by nikdy nem&la b%t v&t'í ne# 2-3 metry.
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Obr. 5c
MODELY F120 a F240

9

2.4 Prostor pro obsluhu stroje

P!i usazování teplovzdu"ného generátoru na místo dbejte na dodr#ení odstup$ od nejbli#"ích
p!eká#ek podle následujícího obrázku a tabulky, ve které jsou údaje uvedeny v milimetrech.

Obr. 6
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2.5 Zapojení

P!ed prvním zapojením p!ístroje se ujist"te, #e se odpovídá po#adované nap"tí sít".
Ov"!te si #e má kabel správné parametry.
V$kyvy jmenovitého nap"tí ±10% m%#e zp%sobit vá#né po&kození stroje. Na tyto &kody se nevztahuje
záruka.
Postup zapojení: 
- P!epn"te oto'n$ vypína' do pozice 0 u model% F85 CV a F120-F240.
- Protáhn"te p!ívodní &(%ru pr%chodkou pod rozvodnou sk!íní (bod B u obrázku 5c) a zapojte.
- Pokud je teplovzdu&n$ ventilátor vybaven ventilací odvodu kou!e, zapojte kabel elektromotoru
   do zásuvky dle bodu C na obrázku 5a.
- Jakmile je kabel zapojen, m"la by b$t zkontrolována orientace ventilátor% sání.

- U model% F85CV - F120 - F240 pokra'ujte následovn": 
     - Zapn"te manuální ovládání termostau ventilace - stiskn"te bílé tla'ítko dle obr. ' 7.
     - Zapn"te hlavní vypína' dle obrázku '. 8.
     - Ujist"te se podle &ipek, #e sm"r ventilace je správn$.
     - Tento krok nesmí b$t p!esko'en, proto#e hrozí zni'ení spalovací komory p!eh!átím!

- U modelu F85 SV postupujte takto:
     - Zapn"te hlavní spína'.
     - Pro zapnutí ventilátor% stiskn"te tla'ítko “FAN” podle obrázku '. 9.
     - Ujist"te se, #e sm"r ventilace je správn$ (podle &ipek na ventilátoru).

Obr. '. 7 Obr. '. 8

Obr. '. 9
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 3. PROVOZ

Platí pro modely F85CV - F120 - F240

3.1 P!edb"#ná kontrola

P!ed zahájením provozu teplovzdu"ného generátoru se ujist#te, $e :
   - Hlavní vypína% je p!epnut do polohy 0 - za!ízení je vypnuté
   - V"echny montá$ní a instala%ní práce prob#hly !ádn#, obzvlá"t# b#hem nastavování sm#ru ventilace.

3.2 Spu$t"ní
- Zapn#te hlavní spína% (Obr. %. 10 bod B).
- Spus&te  ventilaci odvodu kou!e stisknutím ovládacího tla%ítka (Pozice %.1 na obrázku %íslo 11).
- Nalo$te palivo na ro"t ve spalovací komo!e.
- Vy%kejte na zahájení ho!ení.
- Nepou$ívejte tekutá paliva!
- Pokud je kotel vybaven ventilací kou!ovodu, nikdy ji b#hem ho!ení nevypínejte!
- Ho!ení m'$ete regulovat pomocí okénka na spodní %ásti dví!ek spalovací komory (Obr. 12, bod 3).
- Termostat, kter( reguluje spu"t#ní ventilátor' je nastaven na 30 - 40 stup)' Celsia. Kdy$ je po$adovaná
   nastavená teplota dosa$ena, automaticky se spustí ventilace vzduchu. Zmá%knutím bílého
   tla%ítka se aktivuje automatické spou"t#ní (Obr. 13)

3.2.1 Spu$t"ní (léto)
- Pro spu"t#ní cirkulace vzduchu bez p!ítomnosti ho!ení zmá%kn#te tla%ítko ventilátoru (bod 3, obr. 15)
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Obr. 10

Obr. 11

Obr.12

Obr.13
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3.3 Dvojí funkce termostatu

Sensor termostatu je umíst!n na sacím ventilu. M"#e spustit a zastavit proces ventilace, nebo má funkci
bezpe$nostní, kdy spustí alarm p%i hrozb! p%eh%átí.

3.3.1 Vliv na ventilaci

Kdy# okolní teplota poblí# senzoru dosáhne hodnotu nastavenou na termostatu (40 stup&" Celsia),
uzav%e se elektrick' kontakt a ventila$ní systém se aktivuje. Kdy# teplota v okolí $idla klesne pod
hodnotu nastavenou na termostatu (30 stup&" Celsia) elektrick' kontakt se otev%e a ventilace
se zastaví.

3.3.2 Bezpe!nostní pojistka

Kdy# se vzduch v blízkosti $idla oh%eje vinou n!jaké anomálie a teplota dosáhne hodnoty nestavené
na termostatu (100 stup&" Celsia) spustí se alarm.

3.3.3 Zapojení a kalibrace

Kabelá# teplovzdu(ného kotle je zapojena a termostat je kalibrován. Pot%ebujete-li v(ak kv"li údr#b!,
kontrole nebo v'm!n! proces opakovat, následujte ní#e uvedené instrukce (Obr. 14)

Legenda:
1. Kabelá# pro vliv na ventilaci.
2. T!lo termostatu.
3. Upev&ovací otvory.
4. Indikátor teploty vypnutí ventilace.
5. Indikátor teploty zahájení ventilace.
6. Indikátor teploty bezpe$nostní pojistky.
7. Otvory pro upevn!ní kabelu. Zavedením.
     (pi$ky (roubováku se zablokuje svorka a bude
     mo#né vlo#it drát. Vyta#ením (roubováku se 
     svorka automaticky sepne a upevní kabel
     na míst!. Lehk'm pota#ením vyzkou(ejte, jestli
     je kabel dob%e upevn!n.
8. Kabelá# pro bezpe$nostní pojistku.
9. Kovov' m"stek, kter' musí b't u v(ech model"
     odstran!n.
10. Bíle tla$ítko pro automatickou (tla$ítko vypnuté)
       nebo manuální (tla$ítko zapnuté) ventilaci.

Obr. 14

Pozn.: P%i nastavování hodnot neotá$ejte t!lem termostatu, mohlo by jej to po(kodit!
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Pouze pro model F85 SV:

3.1 P!edb"#ná kontrola

P!ed zahájením provozu teplovzdu"ného generátoru se ujist#te, $e :
- Hlavní vypína% je p!epnut do polohy 0 - za!ízení je vypnuté
- V"echny montá$ní a instala%ní práce prob#hly !ádn#, obzvlá"t# b#hem nastavování sm#ru ventilace.

3.1.2  Ovládací panel

1) Hlaví vypína%
2) Tla%ítko ventilace kou!e
3) Tla%ítko ventilace vzduchu
4) Kontrolka ventilace kou!e (zelená)
5) Kontrolka ventilace vzduchu (zelená)
6) Kontrolka alarmu (%ervená)
7) Displej teploty

3.2 Spu$t"ní

Zapn#te hlavní spína% p!ístroje. P!ilo$te palivo na horní %ást ro"tu a vy%kejte na za%átek ho!ení.
Ho!ení m&$ete regulovat okénkem na spodní %ásti dví!ek spalovací komory.
Kdy$ teplota dosáhne 45 stup'& Celsia, vzduchové ventilátory se automaticky aktivují a naopak
se zastaví, kdy$ teplota klesne pod  41 stup'& Celsia. Alarm termostatu je nastaven na 90 stup'&
Celsia.

3.2.1 Spu$t"ní (léto)

Pro cirkulaci studeného vzduchu stiskn#te tla%ítko ventilace vzduchu bez ho!ení paliva
ve spalovací komo!e.

Obr.15
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3.4 Provoz

Do kotle se p!ikládá horní "ástí dví!ek spalovací komory. Palivem je suché d!evo bez kontaminace
chemick#mi látkami nebo d!ev$né brikety. Nepou%ívejte prachová ani tekutá paliva!

Popel odstra&ujte pouze po skon"ení ho!ení a% kdy% ohe& vyhasl a teplota klesla pod 40 stup&'
Celsia.
Nep!ibli%ujte se s vyklízen#m popelem otvor'm sání vzduchu (Obr. ".16).
 

Obr. 16

NE

Nep!ikládejte do kotle p!esp!íli(. Mohlo by to ústit v deformaci konstrukce za!ízení.

Kdy% je teplovzdu(n# generátor v provozu, m'%e se kv'li nadm$rné teplot$ kotle zablokovat
funkce alarmu.  V tom p!ípad$ sni%te produkci tepla regulací sání tepla a p!esta&te p!ikládat
palivo.

Nenechávejte alarm aktivovan# déle ne% dv$ minuty, nebo) by mohlo dojít k jeho po(kození.

3.5 B$%né vypnutí

Teplovzdu(n# generátor m'%ete vypnout omezením sání vzduchu do kotle. Po ochlazení
p!ístroje vypn$te vzduchovou a kou!ovou ventilaci. Poté m'%ete vypnou hlavní spína".
Nikdy nevypínejte hlavní spína" p!ed vyhasnutím kotle.
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4. B!"NÁ ÚDR"BA

4.1 P#edb$%ná kontrola

P!ed zapo"etím údr#by se ujist$te, #e hlavní spína" generátoru je v poloze 0 a p!ístroj je tedy vypnut%.
Spína" by m$l b%t na p!íslu&ném míst$ zaji&t$n visacím zámkem. Ujist$te se, #e za!ízení není b$hem
údr#by napájeno.

4.2 &i't$ní generátoru

V#dy na konci topné sezóny vy"ist$te spalovací komoru, kou!ovod a roury vedoucí v%m$níkem tepla.

4.2.1 Odstra(ování popelu

V#dy po konci  ka#dého topení musí b%t odstran$n popel ze dna spalovací komory.

4.2.2 &i't$ní kou#ovodu

Proces "i&t$ní kou!ovodu by m$l b%t veden tímto postupem:
- Odpojte motor odsávání kou!e (Bod A, Obr. ". 17).
- Vypojte rouru kou!ovodu ze sekce s jednotkou odsávání kou!e (Bod B, Obr. ". 17).
- Odstra'te saze z kou!ovodu pomocí ocelového kartá"e.
- Zapojte zp$t rouru kou!ovodu do jednotky sání.
- P!ipojte nápajení odsávání kou!e.

4.2.3 &i't$ní v)m$níku tepla

B$hem "i&t$ní v%m$níku tepla postupujte následovn$:
- Od&roubujte vrchní krycí panel (Bod 1, Obr.". 17).
- Odpojte napájení motoru odsávání spalin (Bod A, Obr. ". 17).
- Od&roubujte zbylé krycí panely (Body 2 a 7, Obr. ". 17).
- Vy"ist$te roury v%m$níku pomocí spirálového ocelového kartá"e z p!ední strany
   teplovzdu&ného generátoru (Bod 4, Obr. ". 17).
- Stejn%m zp(sobem postupujte i v p!ípad$ vertikálních trubek (Bod 5, Obr. ". 17).
- P!i&roubujte zp$t v&echny krycí panely (Body 1, 2 a 7, Obr. ". 17).
- Zapojte nápájení jednotky odvodu kou!e (Bod A, Obr. ". 17).
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Obr. !. 17
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4.3 Napínání !emene ventilátoru

"emen ventilátoru by m#l b$t pravideln# napínán. Je p%ístupn$ po odmontování ochranné
m%í&e sání vzduchu (Bod 6, Obr. !. 17). Pomocí 'roubu na obrázku !. 18 m(&ete regulovat
napnutí %emene. V p%ípad#, &e 'roubem ji& nelze %emen napnout, je pot%eba jej vym#nit.
Po skon!ení opravy umíst#te ochranou m%í& zp#t na svoje místo.

Obr. !. 18

Motor 

Nosná deska

)roub

"emenice motoru

Ventilátor

"emenice ventilátoru

http://www.fineprint.cz


4.4 V!m"na #idla termostatu (model F85 SV)

P!i v"m#n# $idla termostatu u modelu F 85 SV nejprve od%roubujte kryt $idla (Bod A, Obr. $.19).
Po odklopení krytu vy%roubujte prost!ední %roub na t#le $idla (Bod B, Obr. $. 19). Od%roubováním
vypojte $idlo (Body B a C, Obr. $. 19).  Po v"m#n# nové $idlo znovu zapojte.

Obr. $. 19

5. KONEC U$ÍVÁNÍ TEPLOVZDU%NÉHO GENERÁTORU

Kdy& skon$í &ivotnost teplovzdu%ného generátoru, m#li byste odstranit v%echny gumové
$ásti za!ízení. V%echny recyklovatelné materiály odevzdejte p!íslu%né organizaci k dal%ímu
zpracování. Cel" teplovzdu%n" generátor by m#l b"t ekologicky zlikvidován.

6. ZVUKOVÁ ZÁT'(

Hodnoty hlukov"ch emisí u model) F85, F 120 a F 240 byly m#!eny podle pravidel ISO 11202.
Byly nam#!eny maximální hodnoty uvedené v následující tabulce.
 

 Maximální hladina zvuku nam#!ená na pracovi%ti obsluhy

Za!ízení se spu%t#nou
ventilací kou!e
Za!ízení se spu%t#nou
ventilací teplého vzduchu

Za!ízení s ob#ma
ventialcemi spu%t#n"mi
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7. KATALOG NÁHRADNÍCH DÍL!

P!i objenávkách náhradních díl" v#dy uvád$jte model, sériové %íslo a rok v&roby generátoru.
Dále popi'te po#adovan& díl a udejte pot!ebn& po%et.

Vysv$tlivky k nákres"m sou%ástí teplovzu'n&ch generátor":

1  (idlo teploty vzduchu
2  Termostat
3  Teplom$r
4  Kontrolní panel
5  Ro't
6  Dví!ka na odstra)ování popelu
7  Dví!ka pro p!ikládání paliva
8  Panel %i't$ní trubek kou!ovodu
9  V&vody teplého vzduchu
10  Sací m!í#ka
11  Jednotka sání vzduchu
12  Jednotka odvodu kou!e
13  Siréna alarmu 
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