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NÁVOD K OBSLUZE

KOTEL NA PEVNÁ PALIVA

VULKÁN ®
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Bezpečnostní pokyny 
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Nedodržování bezpečnostních upozornění může 
vést k těžkým újmám na zdraví – někdy i s ná-
sledkem smrti – a rovněž i k hmotným škodám 
a k poškození životního prostředí.
▶ Zajistěte, aby instalaci a připojení odtahu spa-

lin, první uvedení do provozu, jakož i údržbu 
a udržování v provozuschopném stavu prová-
děla pouze odborná firma.

▶ Zajistěte, aby přejímku zařízení provedl schva-
lovací úřad.

▶ Čištění provádějte v závislosti na používání. 
Dodržujte intervaly čištění uvedené v kapitole 
Čištění. Zjištěné závady a nedostatky ihned 
odstraňte.

▶ Alespoň jednou ročně nechte provést údržbu. 
Přitom zkontrolujte bezchybnou funkci celého 
zařízení. Zjištěné závady a nedostatky ihned 
odstraňte.

▶ Dodržujte související návody systémových 
komponentů, příslušenství a náhradních dílů.

Při nerespektování vlastní bezpečnosti 
v případech nouze, např. při požáru, hrozí 
nebezpečí.
▶ Sami se nikdy nevystavujte nebezpečí ohro-

žení života. Vlastní bezpečnost má vždy 
přednost.

Škody vzniklé v důsledku obsluhy
Chyby při obsluze mohou způsobit újmu na 
zdraví osob a nebo materiální škody.
▶ Zajistěte, aby ke kotli měly přístup pouze oso-

by, které jsou schopny jej správně obsluhovat.
▶ Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a udržo-

vání v provozuschopném stavu smí provádět 
pouze odborná firma autorizovaná výrobcem.

Instalace, provoz
▶ Instalaci kotle svěřte pouze autorizované 

odborné firmě.
▶ Součásti sloužící k odvodu spalin neupravujte.
▶ Neprovozujte kotel bez dostatečného množství 

vody.
▶ Přikládací dvířka a čistící otvory musí být 

během provozu zařízení uzavřené.
▶ Používejte pouze schválená paliva.
▶ Zajistěte dostatečný přívod spalovacího vzdu-

chu do místnosti instalace kotle.

Prohlídka / údržba
▶ Doporučení: S autorizovanou odbornou fir-

mou uzavřete smlouvu o inspekcích a údržbě 
a nechejte na zařízení jednou ročně provést 
údržbu.

▶ Provozovatel je zodpovědný za bezpečný a ne-
závadný provoz celého systému.

▶ Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedené 
v kapitole „Čištění a údržba“.

Originální náhradní díly
Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za ško-
dy způsobené použitím neoriginálních dílů.
▶ Používejte pouze originální náhradní díly 

a příslušenství od výrobce.

Nebezpečí otravy
▶ Nedostatečný přívod vzduchu může vést k ne-

bezpečnému úniku spalin.
▶ Dbejte na to, aby otvory pro přívod a odvod 

větracího vzduchu nebyly zmenšeny nebo 
uzavřeny.

▶ Pokud závada není neprodleně odstraněna, 
nesmí se kotel nadále provozovat.

▶ Dojde-li k úniku kouřových plynů do prostoru 
umístění, prostor vyvětrejte, opusťte a případ-
ně zavolejte hasiče.

Nebezpečí v důsledku popálení/opaření
Horké povrchy kotle, systém vedení odtahu 
spalin a potrubní systém, unikající topný plyn 
nebo spaliny, jakož i horká voda vytékající z bez-
pečnostních zařízení může způsobit popáleniny 
nebo opaření.
▶ Horkých povrchů se dotýkejte jen s pomocí 

příslušných ochranných pomůcek.
▶ Přikládací nebo kontrolní dvířka kotle oteví-

rejte opatrně.
▶ Vždy než začnete na kotli pracovat, nechejte 

kotel vychladnout.
▶ Nedovolte, aby se v blízkosti horkého kotle 

zdržovaly bez dozoru děti.

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek - kotel na tuhá paliva Vulkán!
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Nebezpečí poškození zařízení v důsledku 
odchylek od minimálního tahu komína
Při vyšším tahu komína než je předepsaná hod-
nota, se zvyšuje teplota spalin a snižuje účinnost 
zařízení.
▶ Zajistěte, aby komín a připojení odtahu spalin 

odpovídalo platným předpisům.
▶ Zajistěte, aby byl dodržen předepsaný tah 

komína v požadované toleranci.
▶ Dodržení potřebného tahu komína si nechejte 

zkontrolovat autorizovanou odbornou firmou.
Výbušné nebo snadno hořlavé materiály
▶ Neskladujte v blízkosti kotle hořlavé materiály 

nebo kapaliny.
▶ Dodržujte minimální odstupy od hořlavých 

materiálů.
Spalovací vzduch z prostoru
▶ Spalovací vzduch/vzduch z prostoru chraňte 

před účinky agresivních látek (např. haloge-

nových uhlovodíků obsahujících sloučeniny 
chlóru nebo fluoru). Zamezíte tím korozi.

▶ Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu 
vybudováním spojovacích otvorů do venkov-
ního prostředí.

Nebezpečí poškození zařízení přetlakem
Za účelem zamezení vzniku škod v důsledku 
přetlaku topné vody může během vytápění z po-
jistného ventilu otopného okruhu a zásobování
teplou vodou vytékat voda.
▶ Pojistné ventily nikdy nezavírejte.
▶ Zajistěte cirkulaci topné vody. Před zátopem 

vždy zkontrolujte, zda jsou otevřeny uzavírací 
ventily zařízení.

▶ Zajistěte přívod chladící vody do bezpečnost-
ního výměníku tepla.

Údaje o kotli
Tento návod obsahuje důležité informace o 
bezpečném a správném uvedení do provozu, 
ovládání a údržbě kotle.

Používání k určenému účelu
Kotl Vulkán je určen ke spalování hnědého uhlí 
v jedno- a vícegeneračních rodinných domech. 
Řiďte se návodem k obsluze, respektujte údaje 
uvedené na typovém
štítku a technické údaje, použití a provoz zaří-

zení musí odpovídat určenému účelu. Instalace 
kotle v obytných místnostech a chodbách je
nepřípustná. Kotel se smí instalovat a provozovat 
pouze v místnostech s nepřetržitým účinným 
větráním. Kotel se smí používat výhradně
k ohřevu otopné a k nepřímé přípravě teplé 
vody.
Kotel je nutné provozovat při minimální teplotě 
zpátečky 65 °C.
Zajistěte, aby tato teplotní hranice byla pomocí 
vhodného zařízení dodržena.

Normy, předpisy a směrnice 
Pokyny k provozu
Při provozu topného systému je třeba dodržovat 
tyto pokyny:
▶ Kotel provozujte s kotlovou teplotou 65 °C až  

95 °C a občas jej kontrolujte.
▶ Zajistěte, aby tato teplotní hranice byla pomo-

cí vhodného zařízení dodržena.
▶ Kotel smí provozovat pouze dospělé osoby, 

které musí být obeznámeny s návodem k ob-
sluze a s provozem kotle.

▶ Dbejte na to, aby se u kotle během jeho provo-
zu nezdržovaly děti bez dozoru dospělých.

▶ K rozdělávání ohně ani ke zlepšení výkonu 
kotle nepoužívejte žádné tekuté hořlaviny 
vyjímkou jsou tekuté a tuhé podpalovače.

▶ Popel shromažďujte v popelnici z nehořlavého 
materiálu s víkem.

▶ Na kotel ani do jeho blízkosti (do bezpečnost-
ní zóny nebo minimálně povolené vzdálenos-
ti) neodkládejte hořlavé předměty nebo látky 
(např. petrolej, olej).

▶ K čištění povrchu kotle používejte pouze šetr-
né čisticí prostředky.

▶ Neprovozujte kotel bez šamotových cihel 
a předepsaného provozního tlaku.

▶ Šamotové cihly musí ležet bez mezer těsně 
u sebe.

▶ Neotvírejte dvířka spalovacího prostoru 
během provozu.

▶ Dodržujte návod k obsluze.
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▶ Provozovatel kotle smí pouze:
– uvádět kotel do provozu
– odstavovat kotel z provozu
– čistit kotel.
Všechny ostatní práce je nutné svěřit autorizova-
né servisní firmě.
▶ Výrobce topného systému je povinen informo-
vat provozovatele kotle
o obsluze a správném, bezpečném provozu kotle.
▶ Nepoužívejte kotel při nebezpečí výbuchu, při 
požáru, při úniku
hořlavých plynů nebo výparů (např. při lepení 
linolea, PVC apod.).
▶ Věnujte pozornost hořlavosti stavebních hmot.

Popis výrobku
Kotel tvoří tyto součásti:
	 •	kotlové	těleso
	 •	Klapka	primárního	vzduchu
	 •	Dvířka	pro	odstraňování	popele
	 •	Páka	otočného	roštu
	 •	Páka	víka	pro	přikládání
	 •	Teploměr/tlakoměr
Pomocí regulátoru spalování nastavíte poža-
dovanou teplotu vody v kotli a omezíte tak její 
maximální hodnotu.
Klapka primárního vzduchu (spolu s regulá-
torem spalování) slouží k ovládání přívodu 
vzduchu do kotle.
Za dvířky pro odstraňování popele je umístěna 
nádoba na popel.

Pohybováním páky otočného roštu padá popel 
do této nádoby.
Víko v horní části kotle slouží k plnění kotle 
palivem. Ve vychladlém stavu lze kotel víkem 
pro přikládání čistit.
Teploměr s tlakoměrem podávají informace 
o teplotě a tlaku vody v kotli.

[1] Kotel vč. opláštění
[2] Páka víka pro přikládání
[3] Páka otočného roštu
[4] Dvířka pro odstraňování popele
[5] Klapka primárního vzduchu
[6] Regulátor spalování
[7] Teploměr/tlakoměr

Palivo  
Použitelná paliva 
Kotel Vulkán je určen pro spalování
hnědého uhlí a briket typu ořech 1 (20–40 mm) 
s výhřevností 17 MJ/kg a obsahem vody do 28%.
Používáním jiných paliv se zkracuje životnost 
kotle a nemohou být dodrženy uvedené parame-

try kotle, zvlášte výkon, třída emisí a účinnost. 
Kromě toho jsou při používání černého uhlí 
a koksu výrazně vyšší teploty ve spalovacím 
prostoru, které mohou poškodit vnitřní díly
kotle.
▶ používejte jen suché palivo
▶ skladujte palivo v dobře větrané místnosti

Bezpečnostní výměník tepla
Kotel se dodává s vestavěným bezpečnostním 
výměníkem tepla (s označením „WT“).
V případě nebezpečí přehřátí kotle se otevře ter-
mostatický ventil a bezpečnostním výměníkem 
tepla začne proudit studená voda. Tím se sníží 
teplota kotlové vody.
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Přípojky (rozměry viz následující tabulky):
[VK ] = výstup kotle
[RK] = zpátečka do kotle
[EL] = vypouštění (přípojka plnicího a vypouštěcího 
kohoutu)

[MV] = měřicí místo tepelné odtokové pojistky
[VL-SWT ]= výstup bezpečnostního výměníku tepla
[RL-SWT ]= zpátečka bezpečnostního výměníku tepla

Rozměry a technické údaje

Rozměry
Výška A  1000 mm
Šířka C / (celková) B mm 630 mm
Hloubka D   950 mm
Vzdálenost příruby E  356 mm
Výška příruby zpátečky F  224 mm
Výška příruby výstupu H  941 mm
Výška hrdla odtahu spalin G 858 mm
Průměr připojení odtahu spalin  150 mm
Hmotnost netto  300 kg

Technické údaje
Jmenovitý tepelný výkon  22 kW
Účinnost  78-85 % 
Předepsané palivo  
- hnědé uhlí (ořech 1) 17 MJ/kg
Spotřeba paliva za hodinu - max. 5 kg/h
Objem spalovací komory  65 l
Obsah vody  85 l
Teplotní rozsah kotlové vody 65-95 °C
Teplota spalin 200-230 °C
Emise CO  197 mg/m3  (5 třída)
Emise prachu 5 mg/m3  (5 třída)
Emise OGC 39 mg/m3  (4 třída)
Potřebný dopravní tlak (tah komína) min. 18 Pa
Teplosměnná plocha kotle  2 m2

Dovolený provozní tlak  2 bar 
Max. zkušební tlak  4 bar

Uvedení do provozu 
Před uvedením do provozu 
Před uvedením do provozu si pročtěte následu-
jící pokyny týkající se osobní bezpečnosti:
•		 Není	dovoleno	provozovat	kotel	s	otevřenými	

dvířky.
Před uvedením do provozu zkontrolujte řádné 
připojení a bezchybnou funkci těchto zařízení 
a systémů:
•		 Těsnost	topného	systému	(odtah	spalin	a pří-

vod vody)
•	 Spalinové	zařízení	a	připojení	na	kouřovod
•	 Správná	poloha	šamotových	cihel	ve	spalova-

cím prostoru.
•	 Správné	usazení	trysky	sekundárního	vzdu-

chu a čistící klapky.
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Roztápěcí klapka - Roztápěcí klapka slouží 
k  oztápění dosud  studeného kotle. Za tím úče-
lem ji nastavte do otevrené polohy. Tím dojde 
k otevření spalinového tahu, aby se horké plyny 
dostaly do komína a komín rychleji dosáhl 
provozní teploty.
▶ Páku klapky zatlačte 

do zadní polohy.
V normálním provozu 
(páka kolmo = roztápěcí 
klapka uzavřena) ohřívá
horký topný plyn další 
spalinový tah.  
Energie je lépe využita.
▶ Nastavte páčku klapky 

do svislé polohy na zad-
ní straně kotle (po cca 
10 – 15 minutách).

Nastavení spalinové klapky
Spalinová klapka musí být nastavena v závislosti 
na spalinovém zařízení a palivu. V poloze „Ote-
vřeno“ (páčka rovnoběžně s potrubím odtahu
spalin) budou mít spaliny vyšší teplotu, ale kotel 
menší účinnost.
▶ Nastavení a funkci spalinové klapky vysvětlete 

provozovateli zařízení.

Primární, sekundární vzduch
Primární a sekundární vzduch je nasáván přes 
nastavitelnou klapku přívodu vzduchu ve dvíř-
kách popelníku. 

 
Sekundární vzduch je do spalovacího prostoru 
přiváděn kanálem v chladicím žebru. Množství 
sekundárního vzduchu nelze nastavit.

Klapka primárního vzduchu
Poloha dvířek je ovládána řetězem od regulátoru 
spalování. S narůstající teplotou v kotli se vzdu-
chová klapka stále více zavírá, aby nastavená 
teplota kotlové vody nebyla překročena.
Přívod primárního vzduchu můžete nastavit buď 
ručně pomocí stavěcího šroubu (uzavřená ma-
tice na vnitřní straně dvířek přívodu vzduchu), 
nebo automaticky prostřednictvím regulátoru 
spalování pracujícího v závislosti na teplotě 
kotlové vody.
▶ Zkontrolujte teplotu kotlové vody na teplomě-

ru s tlakoměrem.
▶ Při 85 °C zašroubujte stavěcí šroub (1) vzdu-

chové klapky tak, aby při prověšeném řetězu 
zůstala vzduchová štěrbina o šířce 5 mm. Tím 
zabráníte vytváření plynů z nedostatečného 
spalování při dosažené teplotě kotlové vody.

▶ Teplotu na regulátoru spalování nastavte tak, 
aby teplota kotlové vody zůstala nad 65 °C.
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Zátop
▶ Páku otočného roštu uveďte do střední polohy 

(provozní poloha).
▶ Otevřete roztápěcí klapku (vodorovná poloha) 

ke zvýšení tahu v kotli. Toho docílíte nastave-
ním páčky do zadní polohy.

▶ Papír a dřevo položte na otočný rošt a při-
kládací prostor naplňte uhlím. Existuje též 
možnost zapálit oheň v přikládacím prostoru 
bez uhlí a přikládací prostor naplnit později, 
až bude oheň hořet.

▶ Dvířka pro odstraňování popele přitom nech-
te mírně otevřená.

Po uplynutí cca 10 – 15 min. (když oheň hoří):
▶ Uzavřete popelová dvířka.
▶ Nastavte regulátor spalování na požadovanou 

nejvyšší teplotu.
▶ Naplňte kotel shora palivem.
▶ Uzavřete roztápěcí klapku. K tomu účelu 

nastavte páku klapky do svislé polohy k zadní 
straně kotle

Přikládání paliva
▶ Regulátor spalování nastavte nejprve na 30 °C, 

aby se zavřela klapka primárního vzduchu.
▶ Otevřete roztápěcí klapku; dosáhnete tak 

snížení unikání kouře do místnosti během 
přikládání.

▶ Pootevřete víko kotle pro přikládání, aby spa-
liny odtáhly do komína.

▶ Žhavý popel v kotli prohrábněte pohrabáčem.
▶ Víko pro přikládání otevřete zcela až potom 

a přikládací prostor úplně naplňte.
▶  Víko pro přikládání a roztápěcí klapku opět 

uzavřete.
▶  Nastavte regulátor výkonu opět na požadova-

nou teplotu.

Roštování ohně
Výkon kotle se sníží, jakmile se otočný rošt 
naplní popelem. Oheň je pak třeba proroštovat. 
Za tím účelem pohybujte pákou otočného roštu 
několikrát krátce sem a tam. Celou dráhu páky 
používejte pouze k rozmělňování strusky nebo k 
úplnému odstranění popele.
▶ Pákou otočného roštu několikrát pohněte 

krátce sem a tam, až začne
propadávat žhavý popel.
▶ Okénkem v krycí desce přitom propadávání 
popele sledujte.
▶ Nakonec uveďte páčku roštu opět do provozní 
(svislé) polohy.

Páka otočného roštu v provozní poloze:

Schopnost odběru energie
Topný systém tvoří především:
•	kotel,
•	potrubní	systém,	s	topnými	tělesy,
•	pokud	je	instalován:	akumulační	zásobník.
Schopnost odběru energie topného systému zá-
visí na SKUTEČNÉ teplotě vody a objemu vody 
(akumulačního zásobníku). Aby provoz topného 
systému byl hospodárný, je nutné přizpůsobit 
použité množství paliva příslušné schopnosti 

absorbovat energii. Tím se zamezí přehřátí kotle 
a sníží emise škodlivin.

Turbulátor (umístěn pod zatápěcí klapkou)
Turbulátor je zařízení sloužící k vytváření 
turbulentního proudění uvnitř spalinových cest 
a tím zlepšující využití energie, zvláště v zimním 
období. Na začátku topné sezóny a během pře-
chodného období Vám doporučujeme turbulátor 
z kotle odstranit.
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Odstavení z provozu
Před odstavením kotle z provozu jej nechte zcela 
vyhořet.
Nedoporučujeme Vám však tento proces jakkoli 
urychlovat.

Přechodné odstavení kotle z provozu
▶ Zahýbejte otočným roštem pro odstranění po-

pela z roštu a vyprázdněte nádobu na popel.
▶ Vyčistěte přikládací prostor a prostor pro 

popel.
▶ Uzavřete dvířka pro odstraňování popele a 

víko pro přikládání.
Dlouhodobé odstavení z provozu Před odsta-
vením kotle z provozu na delší dobu (např. na 
konci topné sezóny) kotel pro zamezení koroze 
pečlivě vyčistěte.

Odstavení kotle z provozu v případě nouze
Opatření při přetopení kotle:
▶ Uzavřete vzduchové klapky.
▶ Nechejte kotel dohořet. Nehaste kotle vodou.
▶ Nepřikládejte žádné palivo.
▶ Zajistěte odvod tepla do topného systému.
▶ Pověřte autorizovanou odbornou firmu k 

prověření systému.

Opatření při požáru:
▶ Uzavřete vzduchové klapky.
▶ Zavolejte hasiče.

Po skončení nouzového stavu:
▶ Pověřte autorizovanou odbornou firmu k pro-

věření systému.

Čištění a údržba 
Proč je důležitá pravidelná údržba?
Obecné důvody pro pravidelnou údržbu top-
ných systémů:
•		 abyste	zajistili	vysokou	účinnost	a	hospo-

dárnost provozu topného systému (nízká 
spotřeba paliva),

•		 abyste	dosáhli	vysoké	provozní	bezpečnosti,
•		 abyste	udrželi	ekologicky	šetrné	spalování	na	

vysoké úrovni.

Čištění topného systému
Nánosy sazí a popele na stěnách spalinových cest 
zhoršují přenos tepla. Množství usazenin, stupeň 
dehtování a kondenzace závisí na použitém dru-
hu paliva (např. u dřeva více než u uhlí), tahu 

komína a intenzitě provozu. Doporučujeme Vám 
proto nejméně jednou za týden kotel vyčistit ve 
vychladlém stavu.
▶ Otevřete víko pro přikládání a krycí desku. 

K tomu účelu odstraňte z krycí desky obě 
matice M6.

▶ Vyjměte roztápěcí klapku. To vám umožní pří-
stup ke spalinovým tahům a bočním stěnám 
kotle.

▶ Pomocí pohrabáče vyjměte čisticí víko, aby 
uvolněné produkty spalování mohly padat do 
nádoby na popel.

▶ Pomocí háčku vyjměte usměrňovací plech 
a čistící víčko, aby uvolněné produkty spalo-
vání mohli padat do nádoby na popel.

▶ Pomocí háčku vyjměte sekudndární trysku, 
která je umístěna na dně první dopalovací 
komory a vyčistěte spalovací komoru. 

▶ Po té nutno usměrňovací plech, čistící víčko 
a sekundární trysku vrátit na původní místo!!!

Kontrola a vytvoření  
provozního tlaku topného systému
Ručička tlakoměru musí být nad červenou ručič-
kou. Červená ručička tlakoměru se musí být na-
stavena na hodnotu požadovaného provozního
tlaku.
▶ Zkontrolujte provozní tlak v topném systému.
Nachází-li se ručička tlakoměru pod červenou 
ručičkou, je provozní tlakpříliš nízký.
▶ Nechte si od vaší topenář-

ské firmy ukázat, kde lze 
systém doplňovat vodou 
a zda je nutné používat 
upravenou vodu.

▶ Doplňte vodu.
▶ Červenou ručičku tlako-

měru nastavte na požadovanou minimální 
hodnotu provozního tlaku 1 bar (platí pro 
uzavřené systémy). U otevřených systémů činí 
max. stav vody ve vyrovnávací nádrži 20 m 
nad dnem kotle.

▶ K dosažení potřebného provozního tlaku 
buďto doplňte otopnou vodu, nebo ji plnicím 
a vypouštěcím kohoutem vypusťte.

▶ Během plnění topný systém odvzdušňujte.
▶ Znovu zkontrolujte provozní tlak.
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Záruční list
pro teplovodní kotel Vulkán

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruční doba na kotlové těleso je 5 let.

V době záruky odstraní výrobce bezplatně všechny závady způsobené chybami ve výrobě  
nebo vadným materiálem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
- Použitím jiného paliva, než pro které jsou kamna určena
- Nesprávnou manipulací
- Nesprávnou instalací
- Neoprávněným zásahem do výrobku
- Neoprávněnou změnou údajů v záručním listě
- Nedodržením návodu k obsluze výrobku

TYP :  Datum výroby:
 

Výrobí číslo:  Datum prodeje:

Montážní firma:  Datum instalace:

Záruční opravy: 

  ...............................................................
  Razítko a podpis prodejce


