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Attenzione il presente manuale contiene istruzioni ad uso esclusivo dell’in-
stallatore e/o del manutentore professionalmente qualificato, in conformità 
alle leggi vigenti.
Il responsabile dell’impianto NON è abilitato a intervenire sulla caldaia.
Nel caso di danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osser-
vanza delle istruzioni contenute nei manuali forniti a corredo con la caldaia, 
il costruttore non può essere considerato responsabile   
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Pozor, ta priročnik vsebuje navodila, ki jih sme rabiti izključni inštalater ain/
ali vzdrževalec, ki je strokovno usposobljen, v skladu z veljavnimi predpisi.
Oseba, odgovorna za sistem, NI pristojna za posege na kotlu.
V primeru poškodb oseb, živali in stvari, ki bi nastale zaradi neupoštevanja 
navodil iz priročnika, priloženega kotlu, proizvajalec ne nosi nobene odgo-
vornosti   
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1 INFOrMAzIONI GeNerAlI

1.1 - AVVERTENZE gENERALI

Il libretto d’istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale 
del prodotto e dovrà essere conservato dal responsabile dell’im-
pianto. 

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in 
quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza 
di installazione, l’uso e la manutenzione. 

Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione. 

L’installazione e la manutenzione del vostro apparecchio 
devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigen-
ti, secondo le istruzioni del costruttore, a regola d’arte e da 
personale qualificato ed abilitato ai sensi di legge. 
Gli impianti per la produzione di acqua calda ad uso sa-
nitario devONO essere costruiti nella loro interezza con 
materiali conformi al D.m. 174/2004 (rubinetterie, tubazioni, 
raccordi ecc...).

Per personale professionalmente qualificato s’intende, 
quello avente specifica competenza tecnica nel settore 
dei componenti di impianti di riscaldamento ad uso civile, 
produzione di acqua calda ad uso sanitario e manutenzio-
ne. Il personale dovrà avere le abilitazioni previste dalla 
legge vigente. 

Un’errata installazione o una cattiva manutenzione possono 
causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore 
non è responsabile.

Prima	di	effettuare	qualsiasi	operazione	di	pulizia	o	di	manu-
tenzione, disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione 
agendo sull’interruttore dell’impianto e/o attraverso gli appositi 
organi di intercettazione. 

Non ostruire i terminali dei condotti di ventilazione. 
In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’apparecchio, 
disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di 
intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale abilitato 
ai sensi di legge. 

L’eventuale	riparazione	dei	prodotti	dovrà	essere	effettuata	sola-
mente da personale autorizzato da Unical, utilizzando esclusiva-
mente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può 
compromettere la sicurezza dell’apparecchio e il decadimento 
della garanzia. 

Per	garantire	 l’efficienza	dell’apparecchio	e	per	 il	 suo	corretto	
funzionamento	è	indispensabile	far	effettuare	da	personale	abi-
litato la manutenzione annuale. 

Allorché si decida di non utilizzare l’apparecchio, si dovranno 
rendere innocue quelle parti suscettibili di causare potenziali 
fonti di pericolo. 

Se l’apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro 
proprietario o se si dovesse traslocare e lasciare l’apparecchio, 
assicurarsi sempre che il libretto accompagni l’apparecchio in 
modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o 
dall’installatore. 

Per	tutti	gli	apparecchi	con	optional	o	kit	(compresi	quelli	elettrici)	
si dovranno utilizzare solo accessori originali. 

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il 
quale è stato espressamente previsto. 
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
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1 SPLOŠNE INfORmACIJE

1.1 - SPLOŠNA OPOZORILA

Priročnik	z	navodili	 sestavlja	 integralni	 in	bistveni	del	 izdelka,	
oseba, odgovorna za obrat, ga mora shraniti. 

Pozorno	preberite	opozorila,	ki	jih	vsebuje	priročnik,	saj	vsebuje	
pomembne	 indikacije,	 ki	 se	nanašajo	na	varnost	 namestitve,	
uporabo	in	vzdrževanje.	

Priročnik	skrbno	shranite	za	vsako	naslednjo	uporabo.	

Namestitev in vzdrževanje vašega kotla mora biti izvedena 
v skladu z veljavnimi normami, glede na navodila proizva-
jalca, po vseh pravilih, izvesti pa jo mora kvalificirano in 
usposobljeno osebje. 
Sistemi za proizvajanje tople sanitarne vode mORAJO biti 
v celoti sestavljeni iz ustreznih materialov, skladnih z min. 
odl. 174/2004 (ventili, cevi, spoji, itd...).

Termin strokovno kvalificirano osebje pomeni tisto osebje, 
ki ima specifične tehnične kompetence glede sistemov 
ogrevanja za civilno uporabo, proizvajanja tople sanitarne 
vode in vzdrževanja. Osebje mora imeti kvalifikacije, ki jih 
zahteva veljavna zakonodaja. 

Nepravilno	ali	slabo	vzdrževanje	lahko	povzročijo	poškodbe	oseb,	
živali	in	stvari,	za	katere	proizvajalec	ni	odgovoren.

Preden	 izvedete	katerokoli	 operacijo	čiščenja	ali	 vzdrževanja,	
prekinite	omrežno	napetost	 tako,	da	prestavite	glavno	stikalo	
sistema in/ali ustrezne zaporne elemente. 

Ne ovirajte terminalov za vode za ventilacijo. 
V	primeru	okvare	in/ali	nepravilnega	delovanje	aparata	ga	deak-
tivirajte,	in	ga	ne	poskušajte	popravljati	sami.	Obrnite	se	izključno	
na	usposobljeno	osebje	glede	na	zakonske	norme.	

Morebitno	popravilo	izdelkov	mora	biti	izvršeno	izključno	s	strani	
osebja,	 ki	ga	pooblasti	Unical,	 z	uporabo	 izključno	originalnih	
nadomestnih delov.	Neupoštevanje	zgornjih	navedb	lahko	ogrozi	
varnost	aparata	in	povzroči	prenehanje	veljavnosti	garancije.	

Za	zagotavljanje	učinkovitosti	aparata	 in	njegovega	pravilnega	
delovanja je neizogibno potrebno, da usposobljeno osebje izvr-
šuje	letno	vzdrževanje.	

Če	se	odločite,	 da	aparata	ne	boste	uporabljali,	 je	 potrebno	
ustrezno	zavarovati	tiste	dele,	ki	bi	lahko	bili	vir	nevarnosti.	

Če	je	aparat	prodan	ali	prestavljen	k	drugemu	lastniku,	ali	če	gre	
za	selitev,	kjer	aparat	ostane	na	prejšnjem	mestu,	mora	priročnik,	
ki	 je	priložen	aparatu,	ostati	skupaj	z	aparatom,	 tako	da	 je	za	
pojasnila	na	voljo	novemu	lastniku	in/ali	inštalaterju.	

Na	vseh	aparatih	z	opcijskimi	dodatki	ali	kit	(kompleti)(vključno	
z	električnimi),	je	potrebno	uporabljati	le	originalne	nadomestne	
dele. 

Ta	grelnik	mora	biti	uporabljan	na	takšen	način,	za	katerega	je	
bil	izključno	predviden.	
Vsaka	drugačna	uporaba	se	smatra	za	neustrezno	in	zato	ne-
varno.
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1.2- SImBOLI, UPORABLJENI V PRIROčNIKU

Pri branju tega priročnika morate biti posebej pozorni na dele, ki so označeni z naslednjimi simboli:  

1.3- PRAVILNA UPORABA APARATA

Aparat fIREX 2S je bil narejen na osnovi trenutnega stanja tehnike in priznanih varnostnih tehničnih pravil. 
Kljub temu lahko nepravilna uporaba privede do tveganj za zdravje in življenje uporabnika ali drugih oseb, 
ali poškodb na grelniku ali na drugih predmetih. 
Aparat je predviden za delovanje v sistemih za ogrevanje, na kroženje tople vode.
Kakršnakoli druga uporaba se šteje za neustrezno. 
Za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe, UNICAL ne prevzema nobene odgovornosti.
Ustrezna uporaba vključuje tudi strogo upoštevanje navodil iz tega priročnika.

Uporabnik	mora	biti	poučen	o	uporabi	in	delovanju	svojega	ogrevalnega	sistema,	še	posebej:
•	 Uporabnik	mora	dobiti	ta	navodila	za	uporabo	skupaj	z	vsemi	dokumenti,	ki	se	nanašajo	na	aparat,	in	so	vloženi	v	

vrečko,	ki	jo	vsebuje	embalaža.	Uporabnik mora te dokumente shraniti tako, da so mu vedno na razpolago 
za dodatna pojasnila. 

•	 Uporabnik	mora	biti	poučen	o	pomembnosti	rež	za	ventilacijo	in	sistema	za	odvod	dimnih	plinov,	ter	se	mora	zave-
dati,	da	teh	delov	nikakor	ne	sme	spreminjati.	

•	 Uporabnik	mora	biti	poučen	o	kontroli	pritiska	vode	v	sistemu	ter	o	posegih,	ki	ta	pritisk	vzdržujejo	in	obnavljajo.	
•	 Uporabnik	mora	biti	poučen	o	pravilni	nastavitvi	 temperature,	central/termostatov	 in	 radiatorjev	za	varčevanje	z	

energijo.
•		 Uporabnik	mora	vedeti,	da	je	obvezno	izvršiti	redno	vzdrževanje	enkrat	letno	in	analizo	gorenja	vsake	dve	leti	(glede	

na	nacionalni	zakon).
•	 Če	je	aparat	prodan	ali	prestavljen	k	drugemu	lastniku,	ali	če	gre	za	selitev,	kjer	aparat	ostane	na	prejšnjem	mestu,	

mora	priročnik,	ki	je	priložen	aparatu,	ostati	skupaj	z	aparatom,	tako	da	je	za	pojasnila	na	voljo	novemu	lastniku	in/
ali inštalaterju. 

V primeru poškodb oseb, živali in stvari, ki bi nastale zaradi neupoštevanja navodil iz tega priročnika, proi-
zvajalce ne nosi nobene odgovornosti.

1.4 - INfORmACIJE ZA ODgOVORNEgA ZA SISTEm

OPOMBA!
Predlogi 

za uporabnika

POzOr!
Situacija, potencialno 

nevarna za izdelek 
in okolje

NevArNOSt!
Velika nevarnost za 
zdravje in življenje

5

Sp
lo

šn
e 

in
fo

rm
ac

ije



6

1.5 - vArNOStNA OPOzOrIlA

POzOr!
Namestitev, nastavitve in vzdrževanje aparata mora izvesti strokovno usposobljeno osebje, v skladu z ve-
ljavnimi normami in dispozicijami, saj lahko nepravilna namestitev povzroči poškodbe na osebah, živalih 
in stvareh, za katere proizvajalec ni odgovoren.

NevArNOSt!
Kakršnokoli vzdrževanje ali popravilo mora izvršiti strokovno usposobljeno osebje, ki ga pooblasti Unical; 
priporočamo sklenitev pogodbe o vzdrževanju.
Površno ali neredno vzdrževanje lahko ogrozi varnost delovanja aparata in lahko povzroči škodo na ljudeh, 
živalih in stvareh, za katero proizvajalec ne more biti odgovoren.

Spremembe na delih, povezanih na aparat
Ne	izvršujte	sprememb	na	naslednjih	elementih:	
-	 na	kotlu	
-	 na	linijah	za	zrak,	vodo	in	električni	tok	
- na ceveh za dimne pline, varnostnem ventilu in njegovi cevi za odvod 
-	 na	konstrukcijskih	elementih,	ki	vplivajo	na	operativno	varnost	izdelka

Pozor!
Za	zategovanje	ali	rahljanje	vijačnih	priključkov	uporabite	izrecno	ustrezne	viličaste	ključe	(fiksne	ključe).
Neustrezna	uporaba	in/ali	neustrezna	oprema	lahko	povzročijo	poškodbe	(puščanja	vode	ali	plina).

Eksplozivne in hitro vnetljive snovi
Ne	uporabljajte	in	ne	odlagajte	eksplozivnih	ali	hitro	vnetljivih	materialov	(na	primer	bencina,	barv,	papirja)	v	prostoru,	
kjer	je	nameščen	aparat.

POzOr!
Aparata ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, mentalnimi in senzoričnimi sposobnostmi, 
brez izkušenj in znanja. Te osebe morajo biti prej poučene o uporabi in morajo biti pri uporabi naprave pod 
nadzorom. Otroci morajo biti pod nadzorom, saj se z aparatom ne smejo igrati.

6
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1.6 - TABLICA S TEhNIčNImI PODATKI

Tablica s tehničnimi podatki je samolepilna in je vstavljena 
v vrečko z dokumenti; treba jo je nalepiti na stran plašča na 
zunanji del, za kar je odgovoren inštalater.

Serijska številka kotla je navedena na tablici, priviti na spre-
dnjo ploščo ogrodja (sprednji spodnji desni del).

Tipko Država uporabe

S. ŠT. Leto

Leto
(Gorivo)
vrsta:

LESNI PELETI
Gorivo

vrsta:

Prilagojen Qn

Qmaks
Prilagojen 
Qn

Zaloga

Razred goriva:

Učinkovitost grelnika: Razred

Razred

Zaloga T maks.

T maks.Zaloga

Omejitve emisij

Simbol
Model kotla

Leto izdelave
Gorivo
1 - DRVA
2 - PELETI
Nominalna uporabna moč
Termična moč
Termična moč, regulirana na...

Nadzorni organ ES

Specifike KOTLA
Vsebnost tople vode [ I ]
Maksimalni delovni pritisk

Maksimalni delovni pritisk

Električno napajanje

Razred goriva
Razred učinkovitosti
Razred emisij

Vsebnost tople vode [ I ]
D.H.W. Podatki o rezervoarju TANK:

Maksimalna delovna temperatura

Maksimalna delovna temperatura

Identifikacijska številka izdelka

Serija: glejte številko 
izdelave na telesu kotla

(Qmaks)

(Maks. T)

(Maks. T)

Zaloga

Klasifikacija

7
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2 TEhNIčNE ZNAčILNOSTI 
IN dIMeNzIje

2.1 - TEhNIčNE ZNAčILNOSTI

Generator toplote, mod. FIreX 2S je	 jekleni	 kotel	 na	 les,	na	
popolno	uplinjanje,	z	obrnjenim	plamenom,	s	podtlačno	zgore-
valno	komoro.

Dobavlja	se	v	naslednjih	modelih:

FIreX 2S 34 
FIreX 2S 45
FIreX 2S 55

OPIS KOmPONENT
•	 Ogrodje	kotla	z	zgorevalno	komoro,	ki	je	delno	prevlečen	z	

ognjevarnim materialom
•	 Gorilnik	v	ognjevarnem	materialu
•	 Vodoravni	dimni	kanali
•	 Sprednja	vrata	za	nalaganje	lesa	prevlečena	z	ognjevarnim	

materialom
•	 Spodnja	vrata	prevlečena	z	ognjevarnim	materialom,	opre-

mljena	 z	 regulacijo	 zraka	 za	 zgorevanje	 in	 opremljena	 s	
signalno	lučko	za	kontrolo	plamena	

•	 Zadnja	dimna	komora	z	inšpekcijskimi	lateralnimi	vrati	za	in	
čiščenje	pepela

•	 Izpust	dimnih	plinov	z	modulacijskim	ventilatorjem	na	sesanju
•	 Varnostni	izmenjevalnik	
•	 Telo	kotla	je	izolirano	s	ploščami	iz	mineralne	volne	debeline	

50 mm
•	 Plašč	iz	prašno	barvane	pločevine

KOmPONENTE ORODNE PLOŠčE:
•	 Glavno	stikale	s	svetlobno	lučko	za	prisotnost	napetosti
•	 Varnostni	termostat	v	primeru	previsoke	temperature	kotla		
•	 Glavna	varovalka
•	 Zaslon

8
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2.2 - dIMeNzIje IN hIDRAVLIčNI PRIKLJUčKI

1.	 Orodna	plošča
2. Regulacija primarnega zraka 
3. Regulacija sekundarnega zraka
4.	 Signalna	lučka	za	kontrolo	plamena	
5.		Vratca	za	čiščenje
6. Zadnja dimna komora
7.	 Vrata	za	nalaganje
8.	 Modulacijski	ventilator
9.	 Spodnja	vrata	za	inšpekcijo	in	čiščenje

DIMENZIJE
A
B
C
D
E
F
G

510
680

610
680

610
880

1230 1380
190
81

190
78

1025
628

1380
190
81

11501150
628 828

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

PRIKLJUČKI	T1	-	T2
T5
T6
T3 - T4 - T7 - T8

UNI ISO 228/1
(Ø	mm)

UNI ISO 228/1

G 1¼
150
G ½
G ½

G 1½
200
G ½
G ½UNI ISO 228/1

H 65 65(mm)
G 1½
200
G ½
G ½

65

FIreX 2S 34 FIreX 2S 45 FIreX 2S 55

T1. Dovod za ogrevanje
T2.	 Povratek	za	ogrevanje
T3.	 Cev	za	sondo	varnostnega	termostata,	sonda	na	dovodu	

kotla
T4.	 Priključek	za	morebitno	cev	sonde	ventila	za	termični	izpust
T5.	 Priključek	za	dimnik
T6.	 Priključek	za	varnostni	izmenjevalnik
T7.  Odvod grelnika
T8.		 Priključek	za	povratek	sonde

T7T8

9



10

FIreX 2S 34 FIreX 2S 45 FIreX 2S 55MOdelI
MAKSIMALNA	UPORABNA	MOČ*	 (kW) 30,6 40,1 49,10

MAKSIMALNA	MOČ	KURIŠČA	 (kW) 34,2 45,0 55,16

*		 Moč	pridobljena	z	lesom	dobre	kakovosti	z	deležem	vlažnosti	15	%.
**	 Glede	na	zahtevano	termično	moč	34	kW/m3  

IZGUBE	MOČI	NA	STRANI	VODE	(10	K)
IZGUBE	MOČI	NA	STRANI	VODE	(20	K)

PROSTORNINA VODE V KOTLU
TEŽA	PRAZNEGA	KOTLA
MAKSIMALNA	PORABLJENA	MOČ
MOČ,	PORABLJENA	V	NAČINU	POČITKA

RAZRED	KOTLA	GLEDE	NA	EN	303-5	(2012)

(m	c.a.	-	Pa) 0,2 - 1961 0,4 - 3922 0,5 - 4903
0,07 - 4860,07 - 4860,05 - 490(m	c.a.	-	Pa)

(l)
(kg)
(W)
(W)

59
363
146

5

71
475
146

5

93
623
146

5

5 5 5

TRAJANJE GORENJA

OBSEG MAGAZINA LESA

MAKS. PRITISK DELOVANJA

ODPRTINA VRAT ZA NALAGANJE
DOLŽINA	KOSOV	LESA

(h) 5 6 6

218160108(l)

(bar)

(mm)
(cm)

3

334 x 419
50

3

434 x 519
50

3

434 x 519
70

RAVEN HRUPA (dB) <50 <50 <50

MINIMALNI VLEK, KI SE ZAHTEVA OD DIMNIKA (Pa) 20 20 20
MIN. TEMPERATURA NA DOVODU (°C) 70 70 70
MAKS. TEMPERATURA NA DOVODU (°C) 85 85 85
MIN. TEMPERATURA NA POVRATKU (°C) 55 55 55

TEMPERATURA DIMNIH PLINOV PRI NOMINALNI OBREMENITVI (°C) 171 177 178
ZMOGLJIVOST ZA DIMNE PLINE PRI NOMINALNI OBREMENITVI (kg/s) 0,02 0,026 0,032

IZKORISTEK (%) 89,5 89,1 89,1

O2 (%) 4,73 5,10 6,10
CO2 (%) 13,9 13,74 13,6

2.3 - TEhNIčNI PODATKI

CO	10% (mg/Nm3) 361 469 367
CO	13%	 (mg/Nm3) 262 341 267
NOx	10	% (mg/Nm3) 180 183 189
NOx	13	%	 (mg/Nm3) 131 133 137
Hc	10% (mg/Nm3) 1,1 10 11
Hc	13%	 (mg/Nm3) 0,8 7,3 8
Prah	10	% (mg/Nm3) 27 25 27
Prah	13	%	 (mg/Nm3) 19 18 19

ZNAČILNOSTI	GORIVA Glejte odst. 2.7
PROSTORNINA	TERMIČNEGA	AKUMULATORJA	(priporočen)
(če	je	min.kol.	>	30%	od	nom.	kol.)

(l) 1256 1682 2089

MAKS. TEMPERATURA VODE ZA NAPAJANJE
VARNOSTNI IZMENJEVALNIK 

(°C) 15 15 15

PRITISK VODE ZA NAPAJANJE
VARNOSTNI IZMENJEVALNIK 

(bar) 1,5 1,5 1,5

DELOVANJE KOTLA Z VENTILATORJEM
DELOVANJE ZGOREVALNE KOMORE V PODTLAKU
DELOVANJE S KONDENZACIJO NO

MAKSIMALNI	PROSTOR,	KI	GA	JE	MOGOČE	OGRETI.** (m3) 876 1149 1408
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2.3.1 - TEHNIČNI PODATKI GLEDE NA DIREKTIVO ErP  

FIREX 2S 34 
Gorivo Preferenčno 

gorivo 
(samo eno):

Druga 
ustrezna go-

riva:

Sezonske emisije 
mg / m³ 10%

PM OGC CO NOX
Kosi z deležem vlažnosti ≤ 25 % X 27 1,1 361 180
Ostružki z deležem vlažnosti 15-35 %
Ostružki z deležem vlažnosti > 35 %
Stisnjen les v obliki peletov 
ali briketov
Žagovina z deležem vlažnosti ≤ 50 %
Druga lesna biomasa
Biomasa, ki ni iz lesa
Bituminozni premog
Lignit (vključno z briketi)
Koks
Antracit
Briketi iz mešanice fosilnih goriv
Druga fosilna goriva
Briketi iz mešanice biomase (30-70 %) 
in fosilnih goriv
Druge mešanice iz biomase in fosilnih goriv

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1187 z dne 27. aprila 2015, ki zajema direktivo 2010/30/EU glede energetskih etiket 
kotlov na trda goriva, sklopov kotlov na trda goriva, dopolnilnih ogrevalnih naprav, naprav za kontrolo temperature in solarnih 
naprav (1).

Značilnosti delovanja pri preferenčnem gorivu:
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja okolja ηs [%]: 79 
Indeks energijske učinkovitosti IEE:  117

Možnost Simbol Vrednost M.E. Možnost Simbol Vrednost M.E.
Uporabna termična moč Uporabna moč
Pri nominalni
termični moči Pn 30,62 kW Pri nominalni termič-

ni moči ηn 83,4 %

Pri [30 %/50 %] nomi-
nalne termične moči, če 
traja

Pp
se ne 
upor. kW

Pri [30 %/50 %] 
nominalne termične 

moči, če traja
ηp se ne upor. %

Za kogeneracijske kotle na trdo gorivo: 
Električna učinkovitost

Pomožna poraba elektrike
Pri nominalni termič-
ni moči elmaks. 0,146 kW

Pri nominalni termični 
moči ηel,n

se ne 
upor. %

Pri [30 %/50 %] 
nominalne termične 

moči, če traja
elmin 0,000 kW

Če je to potrebno, aparat za 
zmanjšanje sekundarnih emisij

 se ne 
upor. kW

V načinu pripravljenosti PSB 0,005 kW

 FIREX 2S 34 
Vrsta nalaganja ročno
Obseg puferja pri ročnem nalaganju  l. 1256 Obseg puferja pri avtomatičnem nalaganju l.  612
Tip kotla ne na kondenzacijo
Kogeneracija NO
Kombiniran kotel NO

11
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FIREX 2S 45
Gorivo Preferenčno 

gorivo 
(samo eno):

Druga 
ustrezna go-

riva:

Sezonske emisije 
mg / m³ 10%

PM OGC CO NOX
Kosi z deležem vlažnosti ≤ 25 % X 25 10 469 183
Ostružki z deležem vlažnosti 15-35 %
Ostružki z deležem vlažnosti > 35 %
Stisnjen les v obliki peletov 
ali briketov

 

Žagovina z deležem vlažnosti ≤ 50 %
Druga lesna biomasa
Biomasa, ki ni iz lesa
Bituminozni premog
Lignit (vključno z briketi)
Koks
Antracit
Briketi iz mešanice fosilnih goriv
Druga fosilna goriva
Briketi iz mešanice biomase (30-70 %) 
in fosilnih goriv
Druge mešanice iz biomase in fosilnih goriv

Možnost Simbol Vrednost M.E. Možnost Simbol Vrednost M.E.
Uporabna termična moč Uporabna moč
Pri nominalni
termični moči Pn 40,1 kW Pri nominalni termič-

ni moči ηn 82,9 %

Pri [30 %/50 %] nomi-
nalne termične moči, če 
traja

Pp
se ne 
upor. kW

Pri [30 %/50 %] 
nominalne termične 

moči, če traja
ηp se ne upor. %

Za kogeneracijske kotle na trdo gorivo: 
Električna učinkovitost

Pomožna poraba elektrike
Pri nominalni termič-
ni moči elmaks. 0,146 kW

Pri nominalni termični 
moči ηel,n

se ne 
upor. %

Pri [30 %/50 %] 
nominalne termične 

moči, če traja
elmin 0,000 kW

Če je to potrebno, aparat za 
zmanjšanje sekundarnih emisij

 se ne 
upor. kW

V načinu pripravljenosti PSB 0,005 kW

 FIREX 2S 45 
Vrsta nalaganja ročno
Obseg puferja pri ročnem nalaganju  l. 1682 Obseg puferja pri avtomatičnem nalaganju l.  802
Tip kotla ne na kondenzacijo
Kogeneracija NO
Kombiniran kotel NO

Značilnosti delovanja pri preferenčnem gorivu:
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja okolja ηs [%]: 79 
Indeks energijske učinkovitosti IEE:  116

12
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FIREX 2S 45
Gorivo Preferenčno 

gorivo 
(samo eno):

Druga 
ustrezna go-

riva:

Sezonske emisije 
mg / m³ 10%

PM OGC CO NOX
Kosi z deležem vlažnosti ≤ 25 % X 27 11 367 189
Ostružki z deležem vlažnosti 15-35 %
Ostružki z deležem vlažnosti > 35 %
Stisnjen les v obliki peletov 
ali briketov
Žagovina z deležem vlažnosti ≤ 50 %
Druga lesna biomasa
Biomasa, ki ni iz lesa
Bituminozni premog
Lignit (vključno z briketi)
Koks
Antracit
Briketi iz mešanice fosilnih goriv
Druga fosilna goriva
Briketi iz mešanice biomase (30-70 %) 
in fosilnih goriv
Druge mešanice iz biomase in fosilnih goriv

Možnost Simbol Vrednost M.E. Možnost Simbol Vrednost M.E.
Uporabna termična moč Uporabna moč
Pri nominalni
termični moči Pn 49,1 kW Pri nominalni termič-

ni moči ηn 82,9 %

Pri [30 %/50 %] nomi-
nalne termične moči, če 
traja

Pp
se ne 
upor. kW

Pri [30 %/50 %] 
nominalne termične 

moči, če traja
ηp se ne upor. %

Za kogeneracijske kotle na trdo gorivo: 
Električna učinkovitost

Pomožna poraba elektrike
Pri nominalni termič-
ni moči elmaks. 0,146 kW

Pri nominalni termični 
moči ηel,n

se ne 
upor. %

Pri [30 %/50 %] 
nominalne termične 

moči, če traja
elmin 0,000 kW

Če je to potrebno, aparat za 
zmanjšanje sekundarnih emisij

 se ne 
upor. kW

V načinu pripravljenosti PSB 0,005 kW

 FIREX 2S 55 
Vrsta nalaganja ročno
Obseg puferja pri ročnem nalaganju  l. 2089 Obseg puferja pri avtomatičnem nalaganju l.  982
Tip kotla ne na kondenzacijo
Kogeneracija NO
Kombiniran kotel NO

Značilnosti delovanja pri preferenčnem gorivu:
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja okolja ηs [%]: 79 
Indeks energijske učinkovitosti IEE:  116

13
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2.4 - gLAVNE KOmPONENTE

2.5 - SPlOšNO

1.	 Orodna	plošča
2. Zgornji pokrov
3.	 2	stranski	plošči
4.	 Vrata	proti	dimnim	plinom
5.	 Vrata	magazina	 za	drva	 iz	ognjevarnega	materiala	 in	

tesnilo
6.	 Enota	za	regulacijo	primarnega	in	sekundarnega	zraka
7.	 Ventilator
8.	 Vrata	zgorevalne	komore	z	
	 ognjevarnim	elementom,	tesnilom	inšpekcijsko	lučko
9. Jeklena zgorevalna komora
10.	Loputa	za	termično	izmenjavo
11. Odvod grelnika 
12.	Varnostni	izmenjevalnik
13.	Izolacija	telesa	kotla	iz	mineralne	volne
14.	Jekleno	telo	kotla
15.	Gorilnik	iz	ognjevarnega	materiala	z	nastavkom	in	mrežo
16. Dimna komora
17.	Obvod	
M	 Dovod	v	sistem	ogrevanja
R	 Povratek	sistema	ogrevanja

OPOMBA:	Nastavki	in	rešetka	iz	termičnega	jekla	so	podvrženi	obrabi,	zato	se	priporoča	
letno	preverjanje,	in	sicer	z	namenom	preprečiti	nepravilno	delovanje	kotla.

NEKAJ POJASNIL O ZgOREVANJU 
z OBrNjeNIM PlAMeNOM

Znano	je,	da	je	za	dolgotrajno	gorenje	vžigalice	le-to	treba	držati	
z glavo navzgor. To je potrebno zato, da plamen med svojim 
konvekcijskim	gibanjem	ne	pride	v	stik	z	drugim	gorivom,	razen	
s	 tem,	ki	ga	 je	generiral.	Ker	 se	pri	gospodinjskem	ogrevanju	
gorivo	ponavadi	nahaja	v	kosih,	ki	se	nalagajo	od	zgoraj,	mora	
iti plamen v obratno smer, torej navzdol.
Naravni	vlek	je	zelo	spremenljiv	vir	podtlaka,	odvisen	od	dimnikov,	
vremenskih	pogojev,	vrste	goriva,	itd.	
Zato	ga	je	treba	dopolniti	z	ventilacijsko	centralo	za	prisilni	vlek,	
ki	bo	stabilizirala	njegove	učinke.

Z	uporabo	ventilatorja	je	mogoče	močno	zmanjšati	prehod	plina	
na	rešetko,	poleg	tega	ni	težav	z	zagonom	na	hladni	dimnik.
Majhna	 rešetka	omogoča	bolj	 kontrolirane	prehode	zraka	 za	
zgorevanje,	kar	je	v	nasprotju	z	običajnimi	rešetkami.
Zrak	je	mogoče	dozirati	do	popolnosti,	saj	je	rešetka,	pokrita	z	
gorečim	gorivom,	prav	 tako	neprepustna	za	prehajanje	zraka,	
zato bo gorenje vedno optimalno.

14



15

Te
hn

ič
ne

 z
na

či
ln

os
ti

STRUKTURA KOTLA fIREX 2S

Telo	 kotla	 je	 sestavljeno	 iz	 dveh	 zaobljenih	 elementov,	 eden	
je	 vstavljen	v	drugega,	 tako	da	se	med	obema	ustvari	 vodna	
pregrada.
Magazin	za	drva	velike	prostornine	ima	posebni	stisnjen	del	iz	
ognjevarnega	materiala,	ki	je	zelo	termično	in	mehansko	odpo-
ren, to pa z namenom, da ohrani cono obvoda v vseh pogojih 
delovanja suho.
Ločujemo	lahko	naslednje	dele:

1.	 magazin	za	drva,	cona	sušenja
2. Cona uplinjanja
3. Cona za oglje
4.	 Gorilnik	v	ognjevarnem	materialu
5. Zgorevalna komora
6.	 Površina	termične	izmenjave
7.	 Košara	iz	ognjevarnega	materiala
8.	 Voda	za	kotel
9.	Varnostni	izmenjevalnik
M	Dovod	vroče	vode	sistema
R	 Povratek	sistema

CONA UPLINJANJA (2)
Na spodnji strani magazina za drva se odvije uplinjanje.
Zelo	pomembno	je,	da	je	uplinjanje	kar	se	da	enakomerno	skozi	
čas,	tako	da	ne	preobremenite	plina	gorilnika.
Hitrost	uplinjanja	je	odvisna	od	količine	goriva	in	dimenzij	cone	
sušenja.	Na	splošno	je	zelo	suh	les	bolje	uporabljati	v	večjih	kosih,	
vlažen	pa	v	manjših.	Količina	primarnega	zraka,	proporcionalna	
oddani	moči,	se	dozira	s	pomočjo	regulacijskega	sistema.

POvršINA IzMeNjAve (6) 
Glede	na	delovanje	na	drva	in	glede	na	to,	da	deleži	dušika	niso	
visoki,	je	pomembno,	da	so	temperature	dimnih	plinov	zelo	nizke	
in	se	tako	izkoristek	vode	poveča.	Uporabljena	je	bila	torej	vrsta	
izmenjevalne	površine	na	suhe	faze,	ki	se	uporablja	že	pri	kotlih	
na	dizelsko	gorivo,	ki	delujejo	na	vodo	na	nizki	 temperaturi	 in	
tako	omogočajo	nizke	temperature	dimnih	plinov	brez	nevarnosti	
kondenzacije.
Površine	suhih	vodo	„A“	so	opremljene	z	zarezicami,	tako	da	se	
prepreči	težava	razširjanja.
Trdni	ostanki	gorenja	(pepel),	ki	se	zbirajo	v	ognjevarni	košari	in	
so	zelo	vroči,	bodo	sčasoma	postali	zelo	lahko,	dokler	ne	bodo	
potegnjeni	s	hitrostjo	plina	 in	se	bodo	usedli	na	najnižjo	cono	
zadnje	dimne	komore,	od	koder	bodo	odstranjeni	med	čiščenjem.

15
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BRUCIATORE IN REfRATTARIO (4)
Il	bruciatore	è	composto	da	una	pietra	refrattaria	(pos.	4).	Tale	
pietra presenta un’apertura centrale rettangolare da cui passa 
la	fiamma.
Le braci appoggiano direttamente sulla pietra che divide il magaz-
zino del combustibile dalla camera di combustione inferiore. La 
pietra refrattaria principale presenta inoltre un incavo rettangolare 
entro il quale sono posati i barrotti in acciaio termico opportuna-
mente	scanalati	 (pos.	2)	che	 ricevono	 l’aria	secondaria	da	un	
distributore anteriore.
La caduta delle braci è impedita da tondi in acciaio refrattario. I gas 
di combustione, poveri di ossigeno e ancora ricchi di carbonio non 
ancora combinato, attraversano le braci ed entrano nell’apertura 
al centro della pietra principale.
All’interno di tale precamera di combustione, i gas si combinano 
con l’aria secondaria preriscaldata che giunge attraverso le 
scanalature dei due barrotti in ghisa.
Ne	risulterà	una	fiamma	altamente	ossigenata	e	tendente	all’az-
zurro.	Tale	fiamma	esce	dall’apertura	ovale	ed	invade	la	camera	
di combustione.
Date le temperature in gioco, il bruciatore in refrattario assumerà 
un colore rosso vivo.

CAmERA DI COmBUSTIONE (5)
La combustione si è ottimizzata innalzando la temperatura di 
fiamma	e	producendo	nella	camera	inferiore	una	forte	turbolenza.
A	questo	 scopo	 la	 fiamma,	oltre	 a	 non	 vedere	pareti	 fredde	
bagnate dall’acqua, rimbalza e si divide su una culla a sviluppo 
semicilindrico	appoggiata	 sulle	 superfici	 di	 scambio	 inferiori	
che, oltre a delimitare i passaggi di fumo, ha anche il compito di 
raccogliere la cenere ed eventuali pezzi di combustibile. 
Le	fiamme,	dopo	aver	rimbalzato	sulle	pareti	della	zona	inferiore	
e dei refrattari si dirigono con moto vorticoso verso la parte ante-
riore	del	generatore	ed	infilano	i	condotti	fumo.	La	combustione	
sarà completa e pulita ed il colore dominante sarà quello delle 
ceneri:	il	bianco.

M	=	Mandata	acqua	calda
R	=	Ritorno	impianto
P = Aria primaria
S = Aria secondaria
F = Fumi

1.	 Griglia	in	acciaio	refrattario
2.	 Barrotti	in	acciaio	refrattario

16

gORILNIK V OgNJEVARNEm mATERIALU (4)
Gorilnik	je	sestavljen	iz	ognjevarnega	kamna	(pol.	4).	Ta	kamen	
ima	sredinsko	pravokotno	odprtino,	preko	katere	gre	plamen.
Žareče	oglje	se	naslanja	neposredno	na	kamen,	ki	ločuje	magazin	
goriva	od	spodnje	zgorevalne	komore.	Ognjevarni	kamen	ima	tudi	
pravokotno	vdolbino,	v	kateri	se	nahajajo	nastavki	iz	termičnega	
jekla	z	ustreznimi	utori	(pol.	2),	ki	sprejemajo	sekundarni	zrak	s	
sprednjega distributerja.
Padanje	oglja	se	prepreči	s	palicami	iz	ognjevarnega	jekla.	Zgo-
revalni	plini,	ki	vsebujejo	le	malo	kisika,	a	so	bogati	s	še	nekom-
biniranim	ogljikom,	prehajajo	preko	oglja	in	pridejo	v	odprtino	v	
centru	glavnega	kamna.
V	notranjosti	te	zgorevalne	pred-komore,	se	plini	kombinirajo	s	
prej	ogretim	sekundarnim	zrakom,	ki	pride	preko	dveh	utorov	iz	
litega	železa.
Nastal	bo	zelo	oksidiran	plamen,	katerega	barva	vleče	na	modro.	
Ta	plamen	izhaja	iz	ovalne	odprtine	in	prodre	v	zgorevalno	komoro.
Glede	na	temperature	bo	gorilnik	iz	ognjevarnega	stekla	postal	
živo	rdeče	barve.

ZgOREVALNA KOmORA (5)
Gorenje	se	optimizira	tako,	da	se	temperatura	plamena	dvigne	
in	v	spodnji	komori	povzroči	močno	turbulenco.
S tem namenom se plamen, poleg tega, da ne pride do mrzlih 
in	od	vode	vlažnih	sten,	odbije	in	se	razdeli	v	košari	pol-valjaste	
oblike,	ki	se	naslanja	na	spodnje	izmenjevalne	površine	in	ima	
poleg omejevanja prehodov dima tudi nalogo zbiranja morebitnih 
kosov	goriva.	
Po	tem,	ko	se	plamen	odbije	od	sten	v	spodnji	coni	in	ognjevarnih	
elementov,	se	v	vrtinčastem	gibanju	usmeri	proti	sprednjemu	delu	
generatorja in prodrejo v dimne vode. Zgorevanje bo popolno in 
čisto,	dominantna	barva	pa	bo	barva	pepela:	bela.

M	=	Dovod	vroče	vode
R	=	Povratek	sistema
P = Primarni zrak
S = Sekundarni zrak
F = Dimni plini

1.	 Rešetka	iz	ognjevarnega	jekla
2.	 Nastavki	iz	ognjevarnega	jekla
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2.6 -  ZNAčILNOSTI LESA

Les je v glavnem sestavljen iz celuloze in lignita. Vse-
buje	tudi	druge	snovi,	kot	so	smola	(jelka	-	smreka),	
tanin	(hrast	-	kostanj)	in	seveda	veliko	količino	vode.
Les	optimalne	kakovosti	je	hrast,	jesen,	bukev,	javor	
in	sadno	drevje,	 razen	češnje,	dobre	kakovosti	 je	
les	 kostanja	 in	 breze,	 zadostne	 kakovosti	 pa	 so	
lipa, topol in vrba. Smolnat les ponavadi pomeni 
povprečno	gorivo.

	 Drva	so	torej	zelo	heterogeno	gorivo,	z	vidika	vonja	
(bukev,	hrast,	sadno	drevje,	smolnata),	zaradi	raz-
lične	vlage,	oblike	in	dimenzij.

	 Na	delovanje	 kotla	 bodo	 zagotovo	 vplivali	 vsi	 ti	
faktorji.	Še	poseben	vpliv	bodo	 imele	dimenzije,	
vlažnost	in	tudi	način,	kako	izvesti	nalaganje.

VLAŽNOST LESA
Toplotna	moč	 različnih	 vrst	 lesa	 je	 odvisna	 od	
vlažnosti,	kot	je	navedeno	v	tabeli.	Moč	in	trajanje	
gorenja	kotla	 sta	pri	povečani	 vlažnosti	manjši.	V	
tabeli	je	naveden	faktor	zmanjšanja	moči	na	osnovi	
vlažnosti	uporabljenega	lesa.	Uporabna	moč	kotla	
FIREX	2S	se	izračuna	glede	na	17	%	vlažnost	lesa.
Za	informacijo,	les,	ki	se	v	pokritem	prostoru	suši	2	
leti,	ima	približno	25	%	vlažnost.
Primer:
Vlažnost	uporabljenega	lesa	=	25	%
uporabna	moč	=	nominalna	uporabna	moč	x	0,86

Korekcijski	faktorji	za	vlažnost	lesa

%	DI	
VLAŽNOST

TOPLOTNA 
MOČ
kWh/kg

KOREKCIJSKI 
FAKTOR

15
20
25

4,50
4,18
3,87

1
0,93
0,86

dIMeNzIje
Dimenzije,	 skupaj	 z	 vlažnostjo,	pripomorejo	k	do-
ločanju	moči	kotla.	Majhni	kosi	(dolžine,	skladne	s	
spodnjimi	opombami),	so	bolj	vnetljive	in	zato	lahko	
povečajo	moč	kotla,	 s	 tem	pa	zmanjšajo	 trajanje	
njegovega	delovanja.	Poleg	tega	lažje	padejo	v	spo-
dnji	magazin	in	s	tem	zmanjšajo	možnost	nastanka	
„mostičkov“.	Tako	 imenovan	„mostiček“	 je	vakuum	
v	magazinu	za	 les,	kjer	se	tvorijo	oblike	 iz	 lesa,	ki	
ni	 zgorel.	V	 tem	primeru	se	ne	nalaga	več	gorivo	
neprekinjeno	na	podlago	iz	žarečega	oglja,	odstre	
se	reža	na	ognjevarnem	gorilniku,	tako	se	ustvarijo	
preferenčni	prehodi	za	zrak	z	zelo	majhnim	plame-
nom	s	presežkom	zraka.

TOPLOTNA 
MOČ
MJ/kg
16,20
15,05
13,93

17



18

3 NAvOdIlA zA 
NAMeStItev

3.1 - SPlOšNA OPOzOrIlA

POzOr!
Ta kotel mora biti uporabljan na takšen način, 
za katerega je bil izključno predviden. Vsaka 
drugačna uporaba se smatra za neustrezno 
in zato nevarno.
Ta kotel služi za ogrevanja vode na tempera-
turo, nižjo od vrelišča pri atmosferskem tlaku.

POzOr! 
Aparati so projektirani z namenom name-
stitve v zaprte prostore ali v ustrezne tehnič-
ne prostore. Zato teh aparatov ni dovoljeno 
nameščati in uporabljati na odprtem. Name-
stitev zunaj lahko povzroči okvare in nevar-
nosti. Za zunanjo namestitev svetujemo, da 
izberete ustrezne, temu namenjene in za to 
projektirane aparate.

Preden	priključite	grelnik,	mora	strokovno	uspo-
sobljeno	osebje	izvršiti:
a)	Temeljito	pranje	vseh	cevi	 sistema,	 ter	 tako	
odstraniti	morebitne	ostanke	ali	nečistoče,	ki	
bi	lahko	ogrozile	dobro	delovanje	kotla;

b)	 	Preverjanje,	 da	 ima	 dimnik/dimniška	 cev	
ustrezen	 vlek,	 da	 ni	 pregibov,	 in	 da	 niso	
vstavljene izpušne cevi drugih naprav, razen v 
primeru,	da	je	dimniška	cev	narejena	tako,	da	
jo	lahko	uporablja	več	uporabnikov	naenkrat,	
skladno	z	veljavnimi	predpisi	in	normami.	Le	
po	tej	kontroli	se	lahko	priključek	med	grelni-
kom	in	dimnikom/dimniško	cevjo	montira;

POzOr!
Aparat mora namestiti kvalificiran tehnik, 
ki poseduje strokovno tehnična znanja, 
skladno z Dm 37/08 in ki pod lastno odgovor-
nostjo zagotavlja spoštovanje norm skladno 
s predpisi dobre prakse.

Kotel	mora	biti	priključen	na	sistem	ogrevanja	in/ali	
omrežje	za	proizvodnjo	tople	sanitarne	vode,	glede	
na	njegove	zmogljivosti	in	njegovo	moč.

3.2 - NOrMe zA NAMeStItev 

Namestitev	mora	izvršiti	strokovno	usposobljen	tehnik,	ki prev-
zame odgovornost za spoštovanje vseh lokalnih in/ali na-
cionalnih zakonov, objavljenih v uradnem listu, ter za vseh 
ustreznih tehničnih norm.

3.3 -  NAmESTITEV NA SISTEmE,
  KI SO STARI ALI JIh JE TREBA OBNOVITI

Ko	je	aparat	nameščen	na	obstoječe	sisteme,	preverite	naslednje:

- Dimna	cev,	ki	mora	biti	prilagojena	temperaturam	produktov	
gorenja,	izračunati	in	narediti	jo	je	treba	skladno		veljavnimi	
normami,	mora	biti	izolirana	in	brez	ovir	ali	ozkih	delov.

-	 Dimniška	cev	mora	imeti	priključek	za	odvod	kondenzata.

-	 Električna	napeljava	mora	biti	izvedena	skladno	s	predpisi,	
izvesti	jo	mora	kvalificirano	tehnično	osebje.

-	 Zmogljivost,	tlak	in	smer	toka	črpalk	morajo	biti	ustrezni.

-  Raztezna/e posoda/e mora/jo v celoti zagotavljati vpijanje 
tekočine,	ki	jo	vsebuje	sistem.

-	 Raztezne	posode	morajo	v	celoti	zagotavljati	vpijanje	tekoči-
ne,	ki	jo	vsebuje	sistem.

-		 Sistem	mora	biti	opran,	brez	blata,	zasušenih	madežev,	od-
zračen,	preveriti	je	treba	tesnjenje.

-  Predviden mora biti sistem za obdelavo vode za napajanje/
dopolnjevanje.

18
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3.4 - EmBALAŽA

Kotel FIreX 2S 	se	dobavi	v	razstavljenem	stanju:	plašč.	ventila-
tor,	plošča	z	orodjem,	ročice	in	pripomočki	za	čiščenje	so	ločeno	
dobavljeni	v	škatlah.

Po	tem,	ko	ste	odstranili	vso	embalažo,	se	prepričaj-
te,	da	je	bila	dobava	kompletna	in	nepoškodovana.
V primeru dvomov aparata ne uporabljajte in se 
obrnite na dobavitelja.

Elementi	 embalaže	 (kartonske	 škatle,	 opore,	
plastične	vrečke,	 itd.)	ne smejo ostati na do-
segu otrok, saj zanje predstavljajo možni vir 
nevarnosti.
Unical.	 zavrača	 vsako	odgovornost	 v	 primeru	
poškodb	oseb,	 živali	 ali	 stvari,	 nastalih	 zaradi	
neupoštevanja zgornjih navedb.

3.5 - trANSPOrt

Za	olajšanje	transporta,	nalaganja	in	razkladanja	kotla	se	pred-
vidijo,	na	zgornjem	delu	tega,	ustrezne	kljuke	„G“	za	dvigovanje.
 

V	ovojnici	z	dokumenti,	vstavljeni	v	magazin	za	les,	se	nahajajo:
-	 certifikat	hidravličnega	testa
-	 knjižica	navodil	za	uporabo	za	uporabnika/odgovornega	za 

obrat
-	 Priročnik	z	navodili	za	inštalaterja	in	vzdrževalca
- Garancija
- obrazca za nadomestne dele in vrnitev
-	 Samolepilna	tablica	s	tehničnimi	podatki

V primeru daljšega skladiščenja kotla svetuje-
mo, da vse skupaj na primeren način zaščitite.

Opis	paketov:

1.	 telo	kotla
2.	 paket,	ki	vsebuje	plašč	in	izolacijo	kotla
3.	 paket,	ki	vsebuje	plašč	in	izolacijo	dimne	komore
4.	 paket,	ki	vsebuje	ploščo	z	orodjem

5.	 paket,	ki	vsebuje	ventilator	za	sesanje	dimnih	plinov
6.	 Paket,	ki	vsebuje:	vhodni	kolektor	za	zrak,	inšpekcijski	pokrovi	
za	dimno	komoro,	turbolatorji,	ročice,	različni	vijaki,	ogledalo	
za	kontrolo	plamena,	pripomočki	za	čiščenje.	Ta	paket	je	od-
premljen	v	notranjosti	magazina	za	les	(zgornja	vrata).

6
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3.6 - NAMeStItev

Kotel FIreX 2S	 je	generator	toplote,	ki	zajema	zrak	za	zgore-
vanje,	potreben	za	postopek	gorenja,	neposredno	 iz	prostora,	
kjer	je	nameščen.
Zaradi	tega,	še	bolj	pa	zaradi	varnosti	oseb,	ki	uporabljajo	FIreX 
2S,	mora	biti	ta	nameščen	v	ventilirano	okolje,	tako	da	je	vedno	
zagotovljen	neprekinjen	tok	zraka	za	gorenje.
Zato	 je	 treba	obvezno	poskrbeti	 za	 zajem	zraka	od	zunaj,	 ki	
morajo,	skladno	z	normo	UNI	10683,	imeti	naslednje	značilnosti:

1.	 imeti	morajo	prost	presek	večji	od	100	cm2	ali	pa	preprečiti,	
da	bi	v	prostoru	namestitve	nastal	podtlak,	večji	od	4	Pa;

2.	 Biti	morajo	v	bližini	tal;
3.	 biti	morajo	ustrezno	zaščitene	s	kovinsko	mrežico	ali	rešetko	

tako,	da	ni	zmanjšan	minimalni	presek	prehoda;
4.	 Biti	morajo	postavljene	 tako,	da	niso	 v	nobenem	primeru	

ovirane.

Pravilen dotok zraka se lahko zagotovi tudi s pomočjo 
odprtin v sosednji prostor, če je ta opremljen z direktno 
ventilacijo in da ne gre za nevarno okolje, kot so delavnice, 
garaže ali skladišča, kot jih določa norma UNI 10683.

Pripravo	na	zagon	kotla	je	FIreX 2S	 je	priporočljivo	narediti	v	
prostorih,	kjer	niso	prisotni	aparati	z	naravnim	vlekom	ali	aparati,	
ki	lahko	povzročijo	podtlak	v	samem	prostoru	glede	na	zunanje	
okolje	in	tako	povzročijo	težave	zaradi	slabega	vleka	sistema	za	
odvod	dimnih	plinov	(UNI	10683).
Za olajšanje čiščenje mora biti na sprednjem delu kotla 

puščen	prostor,	ki	ni	manjši	od	dolžine	tega	in	je	treba	preveriti,	
da	se	lahko	vrata	odprejo	za	90	°	brez	ovir.

Kotel FIreX 2S	je	mogoče	namestiti	neposredno	na	tla,	saj	je	
opremljen	s	samonosilnim	okvirjem.	

V	 fazi	preverjanja	združljivosti	sistema	 je	dobro	preveriti,	ali	 je	
podporna	površina	 (tla)	 dovolj	močna	 (kg)	 za	
podporo	teže	izdelka,	ki	ga	mora	nositi.	Če	to	ni	
mogoče,	poskrbite	za	ustrezne	varnostne	ukrepe	
(npr.	plošča	za	porazdelitev	obremenitve).

Poleg	 tega	 je,	 če	 so	 tla	 narejena	 iz	 gorljivega	
materiala	(na	primer	parketa),	ta	treba	zaščititi,	in	sicer	s	ploščo	
iz	negorljivega	materiala,	ki	jo	postavite	pod	kotel	FIreX 2S in 
mora	biti	širša	od	podnožja.	
Po	namestitvi	mora	biti	kotel	vodoraven	in	stabilen,	tako	da	se	
zmanjšajo vibracije in hrup.
Za	kotlom	in	na	obeh	koncih	je	treba	pustiti	prost	prostor,	tako	da	
omogočite	odpiranje	plašča	za	vzdrževanje.
Poleg	tega	pustite	ustrezni	prostor,	ki	omogoča	nalaganje	rezer-
voarja s peleti.

Ne približujte se in se v nobenem primeru ne dotikajte z 
vnetljivim materialom zunanjih površin zgorevalne komore, 
saj te zaradi daljše uporabe izdelka lahko dosežejo visoke 
temperature.

600

1000

1300 600

600

20



21

N
av

od
ila

 z
a 

na
m

es
tit

ev

3.8 - hIDRAVLIčNI PRIKLJUčKI
POzOr!
Preden kotel povežete na sistem, izvršite 
temeljito pranje cevi z ustreznim izdelkom, 
skladno z normo UNI-CTI 8065, tako da od-
stranite vse kovinske ostanke obdelave in 
varjenja, olja in masti, ki bi bila lahko prisotna 
in ki bi lahko, če bi do kotla prišla, spremenila 
njegovo delovanje.

Pozor! 
Priključkov kotla ne sme motiti teža cevi 
priključkov na sistem; namestite ustrezne 
podpore.

Dimenzije	cevi	za	dovod	in	povratek	so	za	vsak	model	kotla	na-
vedene v tabeli DIMENZIJE.

Prepričajte	se,	da	je	na	sistemu	ustrezno	število	točk	za	odzra-
čevanje.	

3.7 - PRIKLOP KOTLA 
 NA SISteM

Pozor! 
Bodite pozorni, tako da izvedete priklop cevi 
brez mehanskih točk napetosti in s tem brez 
tveganja za uhajanje!

Dovod	in	povratek	na	ogrevanju	morata	biti	priklopljena	na	kotel	
preko	pripadajočih	priključkov,	kot	je	prikazano	na	strani	6.	

Za	dimenzioniranje	cevi	krogotoka	ogrevanja	je	treba	imeti	pod	
nadzorom	uhajanje,	do	katerega	pride	zaradi	hladilnikov,	more-
bitnih	termostatičnih	ventilov,	ventilov	za	ustavljanje	hladilnikov	
in	zaradi	same	konfiguracije	sistema.
Napeljava	cevi	mora	biti	takšna,	da	upošteva	vse	previdnostne	
ukrepe	za	preprečevanje	zračnih	žepov	in	s	tem	olajša	nepreki-
njeno razplinjevanje sistema. 

Prepričajte	se,da	cevi	vodne	napeljave	in	ogreva-
nja	niso	uporabljene	kot	ozemljitev	električnega	ali	
telefonskega	sistema.	Nikakor	niso	primerne	za	
to	uporabo.	V	kratkem	času	lahko	pride	do	hudih	
poškodb	cevi,	kotla	in	hladilnikov.
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3.8.1 - POVEZAVA NA IZPUST
   VARNOSTNEgA IZmENJEVALNIKA

Termični generatorji na trdo gorivo morajo 
biti nameščeni z zaščitami, ki jih na tem po-
dročju določajo veljavne norme.
S tem namenom so kotli fIREX 2S opremljeni 
z varnostnim izmenjevalnikom.

Na	 tem	varnostnem	 izmenjevalniku	mora inštalater namestiti 
ventil za termični izpust,	 katerega	ukazna	 lučka	mota	biti	
vstavljena	v	ustrezno	prevleko	na	zadnjem	delu	kotla	FIreX 2S.

Pozor!
Vhod ali izhod je mogoče obrniti, pod po-
gojem, da se ventil namesti na vhod hladne 
vode.

Na	izhodu	z	izmenjevalnika	predvidite	odtočno	cev	z	lijakom	in	
sifonom,	ki	je	priključna	na	ustrezen	odvod.	Omogočeno	mora	
biti vidno preverjanje odvoda. 

Pozor!
če tega ni, lahko morebitni poseg na ventilu 
za termični izpust povzroči škodo na osebah, 
živalih in stvareh, za katere proizvajalec ne 
more odgovarjati.

6

SCARICO

1

2

ALIMENTAZIONE

tappo

NAPAJANJE

IZPUST

pokrovček IZPUST

IZPUST

NAPAJANJE
NAPAJANJE

PRAVILNA 
MONTAŽA

NEPRAVILNA 
MONTAŽA
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3.8.2 - KOmPLET ZA OBTOK

Za pravilno delovanje generatorja je treba na kotel namestiti 
obtočno črpalko.
Obtočna črpalka, dobavljena kot izbirni komplet, mora biti 
povezana tako, kot je navedeno na sliki.
Obtočna črpalka mora zagotavljati temperaturo na povratku, 
ki je enaka ali večja od 55 °C.
Upravlja se jo izključno z ukazne plošče kotla. 
če je ne boste namestili, bo to pomenilo krajšo življenjsko 
dobo in prenehanje veljavnosti garancije.

3.8.3 - NAVODILA ZA mONTAŽO

montaža ventilatorja

Ventilator	fiksirajte	na	dimno	komoro.

POMeMBNO!
Pri	montaži	 ventilatorja	 je	 treba	preveriti	
popolno	tesnjenje	tesnila	na	dimni	komori,	
saj v nasprotnem primeru pride do defor-
macije	stene,	s	tem	pa	do	hudih	poškodb	
propelerja in/ali motorja ventilatorja.

Ta	nevšečnost	se	zgodi	še	hitreje,	če	gre	za	pogosto	odpi-
ranje vrat za nalaganje lesa.

POzOr!
Trdota napajalne vode pogojuje dolžino ži-
vljenjske dobe kotla.
če se napaja z vodo, katere trdota je velja kot 
15 °f, je obdelava vode vedno priporočljiva. 

Da	bi	pomagal	svojim	strankam,	je	Unical	pripravil	zanje	„KOM-
PLET ZA OBTOK ZA DELOVANJE Z AKUMULACIJSKIM RE-
ZERVOARJEM“.
Komplet	 je	mogoče	naročiti	 izbirno	 in	sicer	 tako,	da	navedete	
kodo	naročila,	nanašajočo	se	na	model	vašega	kotla.
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Namestite	izolacijo	telesa	tako,	da	naredite	primeren	rez	v	
bližini	zgornjega	priključka	dovoda.

-	 Na	 volno	ovijte	plastični	 trak	 in	 en	 konec	 tega	dajte	 v	
blokirno	odprtino,	kot	je	navedeno	v	podr.	1.

-	 Trdno	držite	 konec	 že	 vstavljenega	 traku,	 nadaljujte	 z	
drugim	 trakom,	navznoter	obrnite	plastični	 zatič,	 kot	 je	
navedeno v podr. 2.

-	 Napnite	oba	konca	traku	(kot	je	prikazano	na	podr.	3	in	4),	
dokler	se	ta	ne	prilega	celotni	površini	mineralne	volne,	s	
katero	je	obloženo	telo	kotla.

 Svetujemo, da traku ne napenjate preveč, saj lahko 
nekoristno zmečkanje mineralne volne povzroči ne-
homogeno izolacijo.

	 V	primeru	vzdrževanja	je	mogoče	trak	odstraniti,	to	storite	
s	posegom	na	blokirne	odprtine.	

montaža izolacije 
in plašča
-	 Podrobnost	 „A“:	 namestite	 okrogli	

gumb v pol. 4 na zasunu za zapiranje 
zgornjih vrat.

	 Namestite	vijak	in	matico	na	zgornjih	
vratih	in	privijte	okrogli	gumb	(pol.	1,	2,	
3).

-	 Podrobnost	 „B“:	 namestite	 kolektor	
zraka	v	pol.	2.

	 Regulacija	vleka	primarnega	in	sekun-
darnega	zraka	je	opisana	na	str.	30.		

-	 Podrobnost	„C“:	namestite	vijak	in	ma-
tico	na	spodnjih	vratih	in	privijte	okrogli	
gumb	(pol.	1,	2,	3).

-	 Podrobnost	 „E“:	 namestite	 vratca	 za	
pregled	dimne	komore.

-	 Pripnite	 zrcalo	 za	 kontrolo	 plamena	
(pol.	6)	na	lučko	na	spodnjih	vratih.

-	 Namestite	izolacijo	telesa	tako,	da	na-
redite	primeren	rez	v	bližini	zgornjega	
priključka	dovoda.

Fiksirajte	mikrostikalo	 na	notranji	 del	 sprednje	 plošče	 in	
aksialno	prilagodite	potisno	podložko,	 tako	da	omogočite,	
da	se	stikalo	normalno	nadzira	pri	zapiranji	zgornjih	vrat	za	
nalaganje lesa.

1
2

3 4

SL. 13
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-	 Pritrdite	levo	lateralno	ploščo	na	telo	kotla	(pol.	1).
-	 Pritrdite	desno	lateralno	ploščo	(pol.	2)	na	telo	kotla.
-	 Sestavite	skupaj	(na	tleh)	ploščo	z	orodjem	in	pokrov	plašča	
(pol.	3,	4,	5,	in	6).

-	 Na	zgornji	pokrov	namestite	nosilec	za	kable,	pol.	7.
-	 Namestite	zadnji	pokrov	za	dimno	komoro	(pol.	8,9,10,11	in	
12)

-	 Odprite	ploščo	z	orodjem	 tako,	da	uporabite	 izvijač	za	dva	
lateralna	vijaka.

	 Dvignite	zadnji	pokrov,	poskrbite,	da	se	zavrti	naprej.
	 Vstavite	vse	kapilarne	žice	termostatov,	previdno	jih	odvijte,	
vstavite	 tudi	povezovalni	 kabel	 za	ventilator/je	 (na	 izhodu),	
kabel	za	mikrostikalo	za	odpiranje	vrat	(na	vhodu),	 in	kabel	
za	povezavo	na	napajalno	linijo	(na	vhodu),	preko	dveh	pra-
vokotnih	odprtin	na	podnožju	plošče	z	orodjem.

-	 Postavite	pokrov	plašča	na	kotel,	usmerite	konce	kapilar	proti	
zadnjemu	delu	kotla.

-	 Fiksirajte	tablico	TEHNIČNI	PODATKI	kotla	in,	le	pri	modelih	
<	35	kW,	 tablico	LOKALNE	NORME	ZA	VENTILACIJO,	na	
desno	stran	plašča,	po	tem,	ko	ste	očistili	in	razmastili	dotično	
območje	z	ustreznim	izdelkom.

	 Odstranite	podporni	list	s	tablic	in	jih	nalepite	tako,	da	se	bodo	
popolnoma prilegale.

	 Ne	odstranjujte	etiket,	saj	bi	tako	ogrozili	njihov	oprijem.
Žarnice	termostatov	je	mogoče	prepoznati	po	samolepilnih	napi-
sih,	ki	so	fiksirani	na	njihovih	kapilarah;	zato	bodite	pri	morebitnem	
vzdrževanju	previdni,	tako	da	teh	napisov	ne	odstranite.	
A)	Žarnico	sonde	dovoda	S4	in	žarnico	varnostnega	termostata	
(Ts)	dajte	v	temu	namenjeno	ležišče.	

	 Žarnico	sonde	dimnih	plinov	dajte	v	temu	namenjeno	ležišče.	
	 Žarnico	sonde	dovoda	S5	dajte	v	temu	namenjeno	ležišče.
B)	Namestite	priključek	ventilatorja	pol.	3	na	zadnjo	ploščo.

C)	Povežite	vtič	ventilatorja	z	vtičnico.
D)	Izvršite	električne	priključke	funkcij	in	linije	tako,	kot	je	nave-
deno	na	shemah,	prikazanih	  v poglavjih 3.12 in 3.13.

	 Zaprite	orodno	ploščo.

Bodite pozorni, da električni kabli ne pridejo v stik z dimno 
komoro. V fazi delovanja ta doseže visoke 
temperature. 

2

8

1

9

5

6

3

7

4

10

11

12

SONDA DI MANDATA

CALDAIA (S4)

SONDA FUMI

SONDA DI RITORNO

CALDAIA (S )5

SONDA ZA DIMNE PLINE

SONDA NA DOVODU
KOTLA (S4)

FIKSIRNA 
VZMET

KONTAKTNA
VZMET

VARNOSTNI
TERMOSTAT (Ts)

SONDA ZA POVRATEK 
KOTLA (S5)
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3.9 - PRIKLJUčEK NA DImNO CEV
Za	priključek	voda	za	 izpust	dimnih	plinov	 je	 treba	upoštevati	
lokalne	in	nacionalne	norme.	

Dimnik	je	bistvenega	pomena	za	dobro	delovanje	kotla:	zato	mora	
biti neprepusten in dobro izoliran.
Stare	ali	nove	dimnike,	narejene	tako,	da	ne	upoštevajo	nave-
denih	specifik,	je	mogoče	priročno	ponovno	uporabiti,	in	sicer	z	
„intubiranjem“	samega	dimnika.
Torej,	v	notranjost	obstoječega	dimnika	je	treba	vstaviti	kovinsko	
cev	 in	 prostor	med	 kovinsko	 cevjo	 in	 dimnikom	napolniti	 z	
ustreznim	izolacijskim	sredstvom.
Dimniki,	narejeni	 iz	prefabriciranih	blokov,	morajo	 imeti	popol-
noma	neprepustne	spoje,	tako	da	kondenzat	iz	dimnih	plinov	ne	
navlaži	sten	za	vpijanje.
Vhod	za	priključek	dimnika	naj	bo	po	možnosti	nagnjen	za	45	°	
glede	na	dimnik.
Na	podnožju	dimnika	mora	biti	odprtina	za	pregled	dimnih	plinov.	
Svetujemo,	da	cev	za	spoj	na	dimnik	izolirate,	s	čimer	zmanjšate	
izgube toplote in hrup.
Dimenzije	dimnika	morajo	zagotoviti	vlek,	potreben	za	pravilno	
delovanje	kotla.
Če	vlek	ni	zadosten,	lahko,	poleg	tega	da	povzroči	uhajanje	iz	
generatorja,	povzroči	še	znatno	zmanjšanje	moči;	nasprotno	pa	
premočan	vlek	povzroči	nepravilno	povečanje	moči,	povečanje	
temperature	dimnih	plinov	dimnika	in	preveliko	porabo	goriva.

Svetujemo, da uporabljate le vode za izpust, 
ustrezne glede na uporabljeno gorivo. 
Kakršnakoli pogodbena in izvenpogodbena 
odgovornost dobavitelja za škodo, povzročeno 
med namestitvijo in pri uporabi, nastalo zaradi 
neupoštevanja navodil proizvajalca samega, 
je izključena. 

Izpust produktov gorenja kotla fIREX 2S v 
skupne dimniške vode ni dovoljen.

Dimniška cev mora ustrezati naslednjim 
veljavnim predpisom.
Pravilna izvedba dimnika za dimne pline je 
potrebna za omogočanje, v primeru preki-
nitve električne energije s strani distributerja, 
normalen pretok dimnih plinov iz zgorevalne 
komore navzven.
Naj spomnimo, da odpravljanje odvečne 
toplote optimalno upravlja elektronska 
centrala. 

Spodaj so navedene glavne značilnosti voda za izpust 
dimnih plinov, kakor je to določeno s predpisi UNI 7129 in 
UNI 10683:
- Izpust dimnih plinov mora biti opremljen z neprepustnimi  
	 inšpekcijskimi	okenci;
-	 Minimalna	višina	cevi,	ki	je	neposredno	povezana	na	izpust	

dimnih	plinov	s	kotla,	mora	biti	med	vključno	2÷3	m;
-	 Če	 je	 treba	uporabiti	 tudi	 vodoravni	del,	 svetujemo,	da	ga	

izvedete	za	dolžino,	maksimalno	1,5	m	in	z	naklonom	3÷5%	
za	omogočanje	izhoda	dimnih	plinov;

- Treba je uporabiti terminal, ki je odporen na veter in dež 
ter	s	tem	preprečiti	spremembe	krhkega	ravnotežja	visokega	
pritiska,	pod	katerim	se	nahaja	dimniška	cev	(svetujemo,	da	
dimniške	cevi	ne	zaključujete	z	vodoravnim	delom);

-	 Kanali	 za	 izpust	morajo	biti	 iz	materiala,	 ki	 je	odporen	na	
produkte	zgorevanja	in	morebitno	kondenzacijo,	ki	zaradi	njih	
nastane	(ventil	za	inšpekcijo	lahko	omogoča	izpust	morebi-
tnega	nastalega	kondenzata);

-	 Vodi	morajo	biti	 narejeni	 tako,	 da	 zagotovijo	maksimalno	
neprepustnost	za	dimne	pline	(UNI	10683);

-	 Svetujemo,	da	 izdelek	 izolirate,	 še	posebej	 na	njegovem	
zunanjem	delu,	izpostavljenem	vremenskim	dejavnikom.

Ne izvajajte delov, ki so popolnoma vodoravni.

V prostoru, kjer mora biti nameščen generator toplote, ne 
smejo biti/biti nameščene nape za sesanje, tako da se pre-
preči nastanek morebitnega podtlaka za okolje.

Prepovedano je zapreti zajeme zraka.

Dimniška cev mora biti čista, očistite jo vsaj enkrat letno; 
svetujemo, da izvedete natančno čiščenje tako dimnika, kot 
tudi priključka za dimne pline.

V primeru požara dimniške cevi ali voda, takoj 
ugasnite kotel in ga izključite iz gospodinj-
skega električnega omrežja.

Še posebej je treba biti pozoren na name-
stitev ozemljitvenega sistema za zaščito 
pred razelektritvami iz atmosfere.
Zaščita ni pomembna le za prisotne ele-
ktronske aparate, temveč še posebej za 
varnost in zdravje uporabnikov.

Omejevalnik/
regulator vleka

Vsebnik
za pepel
z izpustom 
kondenzata
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3.9.1 - IZPUST NA ZUNANJO STENO

Ena	od	rešitev	za	namestitev	je	lahko	ta,	da	kotel	FIREX	2S	po-
stavite	v	bližino	zunanje	stene	bivalnega	prostora,	tako	da	gre	
izpust	dimnih	plinov	neposredno	ven.	Spodaj	je	navedenih	nekaj	
napotkov	iz	predpisa	UNI	7129	za	takšno	posebno	konfiguracijo	
sistema:

-	 Vedno	zagotovite	prisotnost	inšpekcijskega	ventila,	ki	omo-
goča	učinkovito	in	redno	čiščenje	ter	odvajanje	morebitnega	
kondenzata,	ki	je	nastal;

-	 dimniški	zaključek	mora	biti	obvezno	odporen	na	veter	in	dež;
- Izvršite ustrezno izolacijo voda za izpust dimnih plinov v delu, 

ki	prehaja	zid.

Svetujemo,	da	je	vod	za	odvajanje	dimnih	plinov,	če	v	celoti	po-
teka	zunaj,	narejen	iz	nerjavnega	jekla	z	dvojno	steno,	s	čimer	
zagotavlja	večjo	odpornost	na	vremenske	dejavnike	in	ustrezno	
temperaturo izpusta dimnih plinov.

Terminal proti 
vremenskim 

nevšečnostim

Vsebnik za 
pepel z 
izpustom 
kondenzata

Omejevalnik/regulator 
vleka
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3.9.2 - IZPUST NA STREhO S POmOčJO KLASIčNE DImNIŠKE CEVI

Dimni	plini	od	zgorevanja	peletov	se	lahko	odvajajo	tudi	s	pomočjo	
že	obstoječe	dimniške	cevi,	če	je	ta	izdelana	skladno	z	določili	v	
veljavnih	tehničnih	predpisih.	
Spodaj	so	na	kratko	navedene	glavne	značilnosti,	ki	jih	zajema	
predpis	in	so	značilnosti	dobro	narejenega	dimnika:

-	 Ustrezna	izolacija	in	zaščita	še	posebej	tam,	kjer	je	njegov	
zunanji	del	izpostavljen	vremenskim	dejavnikom;

-	 konstantni	notranji	premer	(cev	ne	sme	biti	nikjer	stisnjena);
-	 izvedba	v	materialu,	odpornem	na	visoke	temperature,	delova-

nje	produktov	zgorevanja	in	koroziji,	ki	jo	povzroča	morebitno	
nastal	kondenz;

-	 večinoma	navpična	usmerjenost	z	odkloni	od	osi,	ki	niso	večji	
od	45	°;

Svetujemo,	da	predvidite	posebno	komoro	za	zbiranje	trdnega	
materiala	in/ali	morebitnega	kondenzata,	kar	je	mogoče	preveriti	
preko	neprepustnega	inšpekcijskega	okenca.
Svetujemo,	da	upoštevate	določila	predpisov	UNI	9615	in	9731	
za	dimenzioniranje	preseka	dimnika	 in	da	ne	 izvajate	vodov	s	
presekom,	manjšim	od	100	mm.
V	primeru,	da	gre	za	večje	preseke,	je	treba	v	vod	v	zidu	vstaviti	
jekleni	vod.

Jeklena cev mora biti ustrezno izolirana z 
materialom, odpornim na visoko temperaturo 
in mora dobro tesniti glede na zunanji dimnik.

Omejevalnik/regulator

Vsebnik za pepel, 
ki ga je mogoče 
pregledati preko morebitnega 
izpusta kondenzata

vleka

28



29

N
av

od
ila

 z
a 

na
m

es
tit

ev

3.10 - ELEKTRIčNI PRIKLOPI

Splošna opozorila

Električna	varnost	aparatov	je	zagotovljena	le,	če	je	aparat	pra-
vilno	povezan	na	delujoč	sistem	za	ozemljitev,	izveden	tako,	kot	
to	predvidevajo	veljavne	varnostne	norme:	za	ozemljitev	nikakor	
niso	primerne	cevi	plinskih	sistemov,	vodne	napeljave	ali	ogre-
valnih sistemov.

To	bistveno	varnostno	zahtevo	je	treba	preveriti;	v	primeru	dvo-
mov	zaprosite	za	temeljit	pregled	električnega	sistema	s	strani	
strokovno	kvalificiranega	osebja,	saj	proizvajalec	ni	odgovoren	
za	morebitno	škodo,	nastalo	zaradi	tega,	ker	ozemljitev	sistema	
ni bila izvedena.

Strokovno	kvalificirano	osebje	naj	preveri,	ali	je	električni	sistem	
ustrezen	glede	na	maksimalno	porabljeno	moč	aparata,	nave-
deno	na	tablici,	še	posebej	mora	preveriti,	da	je	presek	kablov	
sistema	ustrezen	glede	na	moč,	ki	jo	aparat	porabi.	

Za	splošno	napajanje	z	električnega	omrežja	ni	dovoljena	upo-
raba	adapterjev,	razdelilnikov	in/ali	podaljškov.	

Uporaba	kakršnegakoli	 dela,	 ki	 uporablja	električno	energijo,	
pomeni,	da	je	treba	upoštevati	določena	temeljna	pravila,	kot	so:	
•	 ne	dotikajte	se	aparata	z	mokrimi	in/ali	vlažnimi	deli	telesa	in/

ali	z	bosimi	nogami;	
•	 ne	vlecite	za	električne	kable;	
•	 aparata	ne	puščajte	izpostavljenega	vremenskim	dejavnikom	

(dež,	sonce,	itd.),	razen	če	to	ni	izrecno	predvideno;	
•	 ne	pustite,	da	aparat	uporabljajo	otroci	oziroma	neizkušene	

osebe.

Povezava z električnim napajanjem 230 V

Električni	priključki	so	prikazani	v	delu	3.11.

Namestitev	kotla	zahteva	električni	priključek	na	omrežje	230	V	
- 50 Hz. 
Ta	povezava	mora	biti	 izvršena	brezhibno,	kot	 je	predvideno	v	
veljavnih predpisih CEI. 

Nevarnost!
Električno napeljavo mora izvesti usposo-
bljen tehnik.
Preden izvršite povezavo ali pred vsakršno 
operacijo na električnih delih, vedno najprej 
prekinite električno napajanje in se prepričaj-
te, da ne more biti naključno vzpostavljeno. 

Naj	spomnimo,	da	je	na	liniji	električnega	napajanja	kotla	potrebno	
namestiti	bipolarno	stikalo	z	 razdaljo	med	kontakti	 večjo	od	3	
mm	in	z	enostavnim	dostopom,	tako	da	omogoča	hitre	in	varne	
morebitne	vzdrževalne	posege.

Zamenjavo	napajalnega	kabla	mora	izvršiti	pooblaščeno	tehnič-
no	osebje.	Neupoštevanje	zgornjih	navedb	lahko	ogrozi	varnost	
aparata.

Pozor!
-  Preden odprete ploščo z orodjem, posta-

vite stikalo v pol. “0”!
-  Ne povezujte plošče z orodjem s funkci-

jami, ki porabijo skupaj več kot 6 A!

Odobritve
Plošča	z	orodjem	UNICAL	za	kotle	FIREX	2S	je	bila	odobrena	
skladno	z	normo	EN	60335-1.

Tablica s tehničnimi podatki in tovarniška šte-
vilka plošče z orodjem.
Identifikacijska	tablica	plošče	z	orodjem	je	prileplje-
na	na	podnožje.

Uporaba
To ploščo z orodjem se uporablja za delovanje 
kotla, namenjenega ogrevanju vode na tem-
peraturo, ki ne preseže temperature vretja v 
pogojih, ko je kotel nameščen.

PrAvIlNA POvezAvA SONd

OPOMBA:	za	pravilen	prikaz	temperature	sond,	v	primeru,	
da	kabel	prehaja	blizu	električnih	kablov	ali	pa	je	daljši	od	3	
metrov,	mora	biti	povezava	izvedena	z	oklopljenim	kablom.
Na	spodnji	risbi	je	specificirano,	da	mora	biti	vroči	pol	ok-
lopljenega	kabla	povezan	z	lihimi	stičniki,	obloga	pa	mora	

biti	povezana	s	sodimi	stičniki.	
Tako	se	izvede	zaščita	linije	sonde,	s	tem	pa	se	odpravijo	
težave	z	motnjami.

Dielettrico isolante

“+” Polo cavo coassiale o cavo schermato
al morsetto dispari

Polo calza (schermo)
al morsetto pari

CAVO SCHERMATO

MORSETTIERA

1

2

3

4

SONDA

Pol plašča (zaščite) 
pri sodem stičniku

Izolacijski dielektrični

SONDA

OKLOPLJENI KABEL

STIČNA PLOŠČA

„+“ pol koaksialnega kabla ali oklopljeni 
kabel na lihem stičniku
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Opomba:
Povezava črpalk je lahko različna in je odvi-
sna od izbrane hidravlične sheme.
Upoštevajte povezave, navedene na she-
mah. 

3.11 - POvezAve

VALVOLA
DEVIATRICE

NC   NA   C

Caldaia
Ausiliaria
Contatto pulito

Uscita ausiliaria
libera

Pompa 3
Impianto
Riscaldamento

Pompa 2
Boiler o
Accumulo

Pompa 1
Pannelli
Solari

N     N     F N     F N     F N     F N     F N     F

Sonda
Fumi
PT1000

Sonda 4
PTC
Mandata
Caldaia

Sonda 5
PTC Rit.
Caldaia
Soccorso

Ingresso
Contatto
Porta

Ingresso
Crono-
termostato

J4

Ventilatore

WH

W
H

GN

G
N

BN

B
N

Interruttore
Generale

Alimentazione
230V - 50 Hz

GN/YE

1a

2a

1

2

BN

BU

G
N

/Y
E

G
N

/Y
E

L1N

G
N

/Y
E

G
N

/Y
E

Termostato
di sicurezza
a riarmo
manuale

B
N

B
U

B
N

B
U

Morsett. 7 poli colore VERDE Morsett. 9 poli colore GRIGIO

Mors. 6 p. VERDE Mors. 9 p. GRIGIO

PT1000

L

2 4

N

U
1 3

U

N     F

BU BN

BN

Sigle di abbreviazione colori
Colour abbreviation

Nero

Marrone

Rosso

Arancione

Giallo

Verde

Blu

Viola

Grigio

Bianco

Rosa

Turchese

Giallo/Verde

Black

Brown

Red

Orange

Yellow

Green

Blue

Violet

Grey

White

Pink

Torquoise

Yellow/Green

BK

BN

RD

OG

YE

GN

BU

VT

GY

WH

PK

TQ

GN/YE

(IEC 60757)

PREKLOPNI 
VENTIL

Kotel 
Pomožni
Čist kontakt Ventilator

Stič. 6 p. ZELENA Stič. 9. p. SIVA

Pomožni izhod
prost

Črpalka 3
Sistem
Ogrevanje

Črpalka 2
Grelnik ali
akumulacija

Črpalka 1
Solarne
plošče

Varnostni 
termostati 
na ročno 
ponastavitev

Glavno
stikalo

Napajanje 
230 V - 50 HzGN/

Sonda 5 
PTC zadr.
Kotel
Pomožno

Vhod
Kontakt
Vhod

Sonda 1
Solarne 
plošče

Sonda 3 
Grelnik 
zg. točka

Sonda 2 
Izmenj.
solarni ali
pufer sp.
točka

Sonda 4
PTC
Dovod
Kotel

Sonda
Dimni 
plini 
PT 1000

Vhod za 
časovni 
termostat

Črno
Okrajšave barv 

Rdeče

Rumeno

Modro

Sivo

Roza

Rumeno-zeleno

Rjavo

Oranžno

Zeleno

Vijolično

Belo

Turkizno

St.pl. 7-polna, ZELENE barve St.pl. 9-polna, SIVE barve
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Spodnje	sheme	so	le	za	referenco	in	niso	obvezujoče.
Unica	zavrača	vsakršno	odgovornost	za	napake	ali	opustitve.	

3.12 - hIDRAVLIčNE ShEmE 

3.12.1 -  SISTEm KOTLA mODELA fIREX ZA OgREVANJE IN PROIZVODNJO 
 TOPLE SANITARNE VODE Z gRELNIKOm TANK IN TANK

Legenda:
Ir:	sistem	ogrevanja
P2:	črpalka	za	napajanje	Tank	in	Tank
P3:	črpalka	sistema
rMv:	mešalni	ventil	(55°C)
SF:	Sonda	za	dimne	pline

V	spodnji	konfiguraciji	črpalka	P2	deluje	tako	dolgo,	dokler	tem-
peratura,	 ki	 jo	 izmeri	 sonda	S4,	 ne	 zadostuje	 vrednosti,	 ki	 jo	
nastavi	parameter	P1;	nato	se	njeno	delovanje	kontrolira	preko	
konta	izmenjave	med	sondo	S4 in sondo S2. 
Diferencial	temperature,	ki	upravlja	delovanje	črpalke	P2 glede 
na	temperature,	ki	jih	izmerita	S4 in sonda S2	je	prikazan	z	vre-
dnostjo,	nastavljeno	s	parametrom	P9	(nastavljiv).
Črpalka	P2	je	aktivna,	če	je	S2	=	S4	-	P9,	in	je	ustavljena,	če	je	
S2	=	S4 - P9 + 2.

Črpalka	P3	je	aktivna,	če	je	z	S3	dosežena	temperatura,	ki	jo	je	
nastavil parameter P5 in je zahtevana tA. 
Tank	in	Tank	se	ogreva	tako	dolgo,	dokler	upravljanje	kontra	iz-
menjave	to	omogoča;	v	tej	konfiguraciji	se	ne	upoštevajo	vred-
nosti parametrov P5 in P6.
Sonda S5	omogoča	kontrolo	temperature	povratka	kotla.
Ventilator	se	ustavi,	ko	 je	na	sondi	S4	dosežena	temperatura,	
nastavljena s parametrom P0.

S2:	senzor	temperature	grelnika	(nizka	točka)
S3:	senzor	temperature	grelnika	(visoka	točka)
S4:	senzor	temperature	na	dovodu	kotla
S5:	senzor	temperature	na	povratku	kotla
ve:	raztezna	posoda
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SezNAM PArAMetrOv
TOVARNIŠKE
vredNOStIParameter

Delovna	temperatura	kotla0
Minimalna	temperatura	kotla	zagon	obtočnih	črpalk1
Maksimalna	temperatura	kotla	zaradi	alarma2
Minimalna	temperatura	pomožnega	kotla3
Delovna	temperatura	pomožnega	kotla4
Temperatura	na	začetku	nalaganja	v	grelnik	ali	akumulacija	pri	zagonu	obtočne	črpalke	ogr.5
Temperatura	na	koncu	nalaganja	v	grelnik	ali	akumulacija	pri	koncu	proizvodnje	sanit.vode	6
Maksimalna	temperatura	grelnika	ali	akumulacija	zaščita	pri	solarnem7
Termična	sprememba	termostatiranja	pri	ogrevanju8
Termična	sprememba	pri	nalaganju	grelnika9

PARAMETER NASTAVITVE SOND17
Sonda	1	=	0->	odsotna	 1->	prisotna	(solarno	PT1000)
Sonda	2	=	0->	odsotna	 2->	prisotna	(nizka	akumulacija)
Sonda	3	=	0->	odsotna	 4->	prisotna	(visoka	akumulacija)
Sonda	4	=	0->	odsotna	 8->	prisotna	(dovod	kotla	na	drva)
Sonda	5	=	0->	odsotna	 16->	prisotna	(povratek	kotla	na	drva)

PARAMETER FUNKCIONALNE NASTAVITVE18
1,	Pripr.	=	0>	Grelnik/akumulacija	odsotna	1->	Grelnik/akumulacija	prisotna
2,	Pripr.	=	0>	Grelnik	s	spiralnimi	cevmi	 2->	Grelnik	vrste	Combi	ali	Puffer
3,	Pripr.	=	0>	Solarno	odsotno	 	 4->	Solarno	prisotno
4,	Pripr.	=	0>	Samo	drva		 	 8->	Drva	+	pomožni	kotel
5,	Pripr.	=	0>	Kotel	ločen	ali	zidni	16->	Kotel	zgoraj	combi

Izb.	Jezik:	0	=	Italijanščina	-	2	=	angleščina	-	4	=	francoščina	-	6	=	španščina19

Za	omogočanje	ali	onemogočanje	sonde	se	v	PARAMETER	17	(parameter	za	nastavitve	sond)	vnese	numerično	vred-
nost,	ki	je	rezultat	zneska	teže,	ki	je	dodeljena	vsaki	posamezni	sondi.

Enak	postopek	se	izvede	s	PARAMETROM	18	(parameter	za	funkcionalne	nastavitve).

Termična	sprememba	pri	delovanju	solarnih	plošč10
Čas	zamika	za	ugašanje	zaradi	načina	počitka	funkcije	za	drva11
Hitrost	modulacije	goriva	in	zraka	na	temperaturi	kotla	na	drva	12
Hitrost ventilatorja pri gorenju drv 13

Minimalna	temperatura	dimnih	plinov	za	ugotavljanje	vklopa	kotla14
Maksimalna	temperatura	dimnih	plinov	lesa	z	modulacijo	-15	°C15
Maksimalna	delovna	temperatura	solarnih	plošč16
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Parameter, ki ga je treba vstaviti za konfiguracijo sond

Parameter, ki ga je treba vstaviti za nastavitve
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3.12.2 -  SISTEm KOTLA mODELA fIREX 2S ZA OgREVANJE IN PROIZVODNJO 
TOPLE SANITARNE VODE Z gRELNIKOm TANK IN TANK IN POmOŽNEgA KOTLA (dizelsko gorivo)

Legenda:
Ir:	sistem	ogrevanja
Pg:	črpalka	za	napajanje	pomožnega	kotla
P2:	črpalka	za	napajanje/obtok
P3:	črpalka	sistema
rMv:	mešalni	ventil	(55°C)
SF:	Sonda	za	dimne	pline

V	naslednji	konfiguraciji,	ko	kotel	na	les	porabi	naloženo	gorivo,	
se,	če	je	bilo	na	nadzorni	plošči	izbrano	avtomatično	delovanje	
in je zahtevana tA,	zapre	čisti	kontakt	J3	11-12	na	nadzorni	kar-
tici	kotla	na	les;	na	ta	način	se	napaja	črpalka	Pg	 in	se	prižge	
gorilnik	pomožnega	kotla.
Grelnik	se	ugasne	ali	zato,	ker	je	tA	izpolnjen	(v	tem	primeru	se	
ustavi	tudi	črpalka	Pg),	ali	pa	zato,	ker	je	bila	dosežena	tempe-
ratura,	nastavljena	na	delovnem	termostatu	pomožnega	kotla	(v	
tem	primeru	se	črpalka	Pg	ne	ustavi).
V	primeru	previsokih	temperatur	kotla	na	drva,	se,	med	delova-
njem	pomožnega	kotla,	ko	temperatura	na	S4	doseže	vrednost	
parametra	P1,	prižge	črpalka	P2,	del	energije,	prisotne	na	kotlu,	
pa se izpusti v pufer.

Če	bi	se	temperatura	S4	še	dodatno	povečala,	dokler	ne	bi	do-
segla vrednosti temperature, nastavljene s parametrom P2, se 
bosta	ugasnila	 tako	gorilnik	pomožnega	kotla,	kot	 tudi	črpalka	
P4,	prižgala	se	bo	črpalka	sistema	P3,	zvočna	opozorilna	na-
prava	pa	bo	opozorila	na	previsoko	temperaturo.
V	primeru	zahteve	za	sanitarno	vodo,	se	bo	zaprl	čisti	kontakt	J3	
11-12	na	nadzorni	kartici	kotla	na	drva,	prižgal	pa	se	bo	gorilnik	
na	pomožnem	kotlu	in	zagnala	se	bo	črpalka	Pg.
Zahteva	 se	 odvije,	 ko	 temperatura	 na	S3	 doseže	 temperatu-
ra,	nastavljeno	na	P5	in	se	konča	takrat,	ko	je	na	S2	dosežena	
temperatura,	nastavljena	na	P6;	ugasne	se	gorilnik	in	se	ustavi	
črpalka	Pg.
Kontra menjavo med sondo S4 in sondo S2	upravlja	kotel	na	
drva.

S2:	senzor	temperature	grelnika	(nizka	točka)
S3:	senzor	temperature	grelnika	(visoka	točka)
S4:	senzor	temperature	na	dovodu	kotla
S5:	senzor	temperature	na	povratku	kotla
ve:	raztezna	posoda

Mors. 6 p. VERDE Mors. 9 p. GRIGIO
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Primer električne povezave na 
pomožni kotel s ploščo z orodjem 
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SezNAM PArAMetrOv
TOVARNIŠKE
vredNOStIParameter

Delovna	temperatura	kotla0
Minimalna	temperatura	kotla	zagon	obtočnih	črpalk1
Maksimalna	temperatura	kotla	zaradi	alarma2
Minimalna	temperatura	pomožnega	kotla3
Delovna	temperatura	pomožnega	kotla4
Temperatura	na	začetku	nalaganja	v	grelnik	ali	akumulacija	pri	zagonu	obtočne	črpalke	ogr.5
Temperatura	na	koncu	nalaganja	v	grelnik	ali	akumulacija	pri	koncu	proizvodnje	sanit.vode	6
Maksimalna	temperatura	grelnika	ali	akumulacija	zaščita	pri	solarnem7
Termična	sprememba	termostatiranja	pri	ogrevanju8
Termična	sprememba	pri	nalaganju	grelnika9

PARAMETER NASTAVITVE SOND17
Sonda	1	=	0->	odsotna	 1->	prisotna	(solarno	PT1000)
Sonda	2	=	0->	odsotna	 2->	prisotna	(nizka	akumulacija)
Sonda	3	=	0->	odsotna	 4->	prisotna	(visoka	akumulacija)
Sonda	4	=	0->	odsotna	 8->	prisotna	(dovod	kotla	na	drva)
Sonda	5	=	0->	odsotna	 16->	prisotna	(povratek	kotla	na	drva)

PARAMETER FUNKCIONALNE NASTAVITVE18
1,	Pripr.	=	0>	Grelnik/akumulacija	odsotna	1->	Grelnik/akumulacija	prisotna
2,	Pripr.	=	0>	Grelnik	s	spiralnimi	cevmi	 2->	Grelnik	vrste	Combi	ali	Puffer
3,	Pripr.	=	0>	Solarno	odsotno	 	 4->	Solarno	prisotno
4,	Pripr.	=	0>	Samo	drva		 	 8->	Drva	+	pomožni	kotel
5,	Pripr.	=	0>	Kotel	ločen	ali	zidni	16->	Kotel	zgoraj	combi

Izb.	Jezik:	0	=	Italijanščina	-	2	=	angleščina	-	4	=	francoščina	-	6	=	španščina19

Za	omogočanje	ali	onemogočanje	sonde	se	v	PARAMETER	17	(parameter	za	nastavitve	sond)	vnese	numerično	vred-
nost,	ki	je	rezultat	zneska	teže,	ki	je	dodeljena	vsaki	posamezni	sondi.

Enak	postopek	se	izvede	s	PARAMETROM	18	(parameter	za	funkcionalne	nastavitve).

Termična	sprememba	pri	delovanju	solarnih	plošč10
Čas	zamika	za	ugašanje	zaradi	načina	počitka	funkcije	za	drva11
Hitrost	modulacije	goriva	in	zraka	na	temperaturi	kotla	na	drva	12
Hitrost ventilatorja pri gorenju drv 13

Minimalna	temperatura	dimnih	plinov	za	ugotavljanje	vklopa	kotla14
Maksimalna	temperatura	dimnih	plinov	lesa	z	modulacijo	-15	°C15
Maksimalna	delovna	temperatura	solarnih	plošč16
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Parameter, ki ga je treba vstaviti za konfiguracijo sond

Parameter, ki ga je treba vstaviti za nastavitve
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3.12.3 - SISTEm KOTLA mODELA fIREX 2S ZA OgREVANJE IN PROIZVODNJO 
 TOPLE SANITARNE VODE Z gRELNIKOm TANK IN TANK IN POmOŽNEgA KOTLA (zidni)

Legenda:
Ir:	sistem	ogrevanja
P:	črpalka	zidnega	kotla
Pg:	črpalka	za	napajanje	pomožnega	kotla
P2:	črpalka	za	napajanje/obtok
P3:	črpalka	sistema
PMv:	termostatični	akumulacijski	ventil
rMv:	mešalni	ventil	(55	°C)
SCP:	ploščasti	izmenjevalnik

SF:	Sonda	za	dimne	pline
S2:	senzor	temperature	grelnika	(nizka	točka)
S3:	senzor	temperature	grelnika	(visoka	točka)
S4:	senzor	temperature	na	dovodu	kotla
S5:	senzor	temperature	na	povratku	kotla
tA:	okoljski	termostat
ve:	raztezna	posoda

V	naslednji	konfiguraciji,	ko	kotel	na	les	porabi	naloženo	gorivo,	
se,	če	je	bilo	na	nadzorni	plošči	izbrano	avtomatično	delovanje	
in je zahtevana tA,	zapre	čisti	kontakt	J3	11-12	na	nadzorni	kar-
tici	kotla	na	les;	na	ta	način	se	napaja	črpalka	Pg	 in	se	prižge	
gorilnik	pomožnega	kotla.
Grelnik	se	ugasne	ali	zato,	ker	je	tA	izpolnjen	(v	tem	primeru	se	
ustavi	tudi	črpalka	Pg),	ali	pa	zato,	ker	je	bila	dosežena	tempe-
ratura,	nastavljena	na	delovnem	termostatu	pomožnega	kotla	(v	
tem	primeru	se	črpalka	Pg	ne	ustavi).
V	primeru	previsokih	temperatur	kotla	na	drva,	se,	med	delova-
njem	pomožnega	kotla,	ko	temperatura	na	S4	doseže	vrednost	
parametra	P1,	prižge	črpalka	P2,	del	energije,	prisotne	na	kotlu,	
pa se izpusti v pufer.

Če	bi	se	temperatura	S4	še	dodatno	povečala,	dokler	ne	bi	do-
segla vrednosti temperature, nastavljene s parametrom P2, se 
bosta	ugasnila	 tako	gorilnik	pomožnega	kotla,	kot	 tudi	črpalka	
P4,	prižgala	se	bo	črpalka	sistema	P3,	zvočna	opozorilna	na-
prava	pa	bo	opozorila	na	previsoko	temperaturo.
V	primeru	zahteve	za	sanitarno	vodo,	se	bo	zaprl	čisti	kontakt	J3	
11-12	na	nadzorni	kartici	kotla	na	drva,	prižgal	pa	se	bo	gorilnik	
na	pomožnem	kotlu	in	zagnala	se	bo	črpalka	Pg.
Zahteva	 se	 odvije,	 ko	 temperatura	 na	S3	 doseže	 temperatu-
ra,	nastavljeno	na	P5	in	se	konča	takrat,	ko	je	na	S2	dosežena	
temperatura,	nastavljena	na	P6;	ugasne	se	gorilnik	in	se	ustavi	
črpalka	Pg.
Kontra menjavo med sondo S4 in sondo S2	upravlja	kotel	na	
drva.
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SezNAM PArAMetrOv
TOVARNIŠKE
vredNOStIParameter

Delovna	temperatura	kotla0
Minimalna	temperatura	kotla	zagon	obtočnih	črpalk1
Maksimalna	temperatura	kotla	zaradi	alarma2
Minimalna	temperatura	pomožnega	kotla3
Delovna	temperatura	pomožnega	kotla4
Temperatura	na	začetku	nalaganja	v	grelnik	ali	akumulacija	pri	zagonu	obtočne	črpalke	ogr.5
Temperatura	na	koncu	nalaganja	v	grelnik	ali	akumulacija	pri	koncu	proizvodnje	sanit.vode	6
Maksimalna	temperatura	grelnika	ali	akumulacija	zaščita	pri	solarnem7
Termična	sprememba	termostatiranja	pri	ogrevanju8
Termična	sprememba	pri	nalaganju	grelnika9

PARAMETER NASTAVITVE SOND17
Sonda	1	=	0->	odsotna	 1->	prisotna	(solarno	PT1000)
Sonda	2	=	0->	odsotna	 2->	prisotna	(nizka	akumulacija)
Sonda	3	=	0->	odsotna	 4->	prisotna	(visoka	akumulacija)
Sonda	4	=	0->	odsotna	 8->	prisotna	(dovod	kotla	na	drva)
Sonda	5	=	0->	odsotna	 16->	prisotna	(povratek	kotla	na	drva)

PARAMETER FUNKCIONALNE NASTAVITVE18
1,	Pripr.	=	0>	Grelnik/akumulacija	odsotna	1->	Grelnik/akumulacija	prisotna
2,	Pripr.	=	0>	Grelnik	s	spiralnimi	cevmi	 2->	Grelnik	vrste	Combi	ali	Puffer
3,	Pripr.	=	0>	Solarno	odsotno	 	 4->	Solarno	prisotno
4,	Pripr.	=	0>	Samo	drva		 	 8->	Drva	+	pomožni	kotel
5,	Pripr.	=	0>	Kotel	ločen	ali	zidni	16->	Kotel	zgoraj	combi

Izb.	Jezik:	0	=	Italijanščina	-	2	=	angleščina	-	4	=	francoščina	-	6	=	španščina19

Za	omogočanje	ali	onemogočanje	sonde	se	v	PARAMETER	17	(parameter	za	nastavitve	sond)	vnese	numerično	vred-
nost,	ki	je	rezultat	zneska	teže,	ki	je	dodeljena	vsaki	posamezni	sondi.

Enak	postopek	se	izvede	s	PARAMETROM	18	(parameter	za	funkcionalne	nastavitve).

Termična	sprememba	pri	delovanju	solarnih	plošč10
Čas	zamika	za	ugašanje	zaradi	načina	počitka	funkcije	za	drva11
Hitrost	modulacije	goriva	in	zraka	na	temperaturi	kotla	na	drva	12
Hitrost ventilatorja pri gorenju drv 13

Minimalna	temperatura	dimnih	plinov	za	ugotavljanje	vklopa	kotla14
Maksimalna	temperatura	dimnih	plinov	lesa	z	modulacijo	-15	°C15
Maksimalna	delovna	temperatura	solarnih	plošč16
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Parameter, ki ga je treba vstaviti za konfiguracijo sond

Parameter, ki ga je treba vstaviti za nastavitve
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3.12.4 - UPRAVLJANJE SOLARNEgA SISTEmA

Nadzorna	plošča	kotla	FIREX	2S	lahko	nadzoruje	tudi	delovanje	
sončnih	 panelov	 na	 hidravličnih	 krogotokih,	 kjer	 je	 nameščen	
grelnik	ali	pa	termični	akumulator,	opremljen	z	dvojno	spiralo.

Treba	 je	omogočiti	sondo	S1	 in	sondo	S2	na	parametru	17	 in	
prisotnost	grelnika	na	parametru	18.

Povežite	sončno	črpalko	P1	na	ustrezni	izhod	(J3	1-2),	predvi-
deno	na	nadzorni	kartici	kotla.

Sončna	črpalka	P1	se	aktivira	takrat,	ko	diferencial	med	sondo	
S1	in	S2	doseže	vrednost,	nastavljeno	s	parametrom	10	in	se	
ustavi	takrat,	ko	se	diferencial	temperature	med	S1	in	S2	zmanj-
ša	na	P10	-	3	°C.

Za	omogočanje	sončnega	sistema	je	treba	iti	na	parameter	17,	
na	sondo	1	in	nastaviti	vrednost	1	(prisotno).
Končna	vrednost,	ki	jo	je	treba	vstaviti	na	parameter	17,	je	do-
ločena	z	vsoto	izbranih	sond;	če	so	na	primer	omogočene	vse	
sonde,	je	numerična	vrednost,	ki	jo	je	treba	določiti	na	parame-
tru, 31. 

Enak	postopek	je	treba	ponoviti	za	parameter	18.
Omogočite	 funkcijo	3	 in	nastavite	vrednost	 teže	4	 (sončni	pri-
soten).
Vsota	vrednosti	FUNKC.	določa	vrednosti,	ki	jih	je	treba	vstaviti	
na parameter 18. 

Legenda:
P1:	črpalka	za	solarni	sistem
S1:	sonda	za	solarne	plošče	(PT1000)
S2:	sonda	solarnega	izmenjevalnika	ali	nizek	pufer
ve1:	solarna	raztezna	posoda

Mors. 6 p. VERDE Mors. 9 p. GRIGIO

J4

P1

VE1

CS
S1

S2

P1

VE1

CS
S1

P1

S 2

S2S1

Morsett. 7 poli colore VERDE Morsett. 9 poli colore GRIGIO

Stič. 6p. ZELENO Stič. 9p. SIVO

Stičn. 7-polni, ZELENE barve Stičn. 9-polni, SIVE barve
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3.13 -  ORODNA PLOŠčA

3.13.1 - POgLED OD SPREDAJ PLOŠčA Z ORODJI

Funkcija	stikal:
O

I
			glavno	svetlobno	stikalo	(zeleno)

	 tipka	za	zagon	ventilatorja

	 tipka	za	PONASTAVITEV	centrale

	 tipka	poletje/zima

	 tipka	 za	 ponastavitev	 varnostnega	 termostata	
(nahaja	se	na	levi	strani)

	 tipka	MENI	za	regulacijo	funkcij	kotla

	 tipka	za	povečanje	vrednosti	funkcij

	 tipka	za	zmanjšanje	vrednosti	funkcij

	 	tipka	 za	 spremembo	prednosti	 sanitarne	 tople	
vode /ogrevanja

	 	utišanje	zvočnega	alarma	za	maksimalno	tempe-
raturo	kotla

Funkcija	signalnih	lučk:

	 	svetlobna	 lučka	za	aktiviranje	črpalke	solarnih	
plošč

	 	svetlobna	lučka	za	aktiviranje	črpalke	za	nalaga-
nje	grelnik/akumulacija	

	 	svetlobna	lučka	za	aktiviranje	črpalke	za	 
ogrevanje

	 prosta	svetlobna	lučka

	 svetlobna	lučka	za	aktiviranje	ventilatorja

	 svetlobna	lučka	za	aktiviranje	pomožnega	kotla		
	 dizelsko	gorivo/plin	

 Varnostni termostat

SOLARNE PLOŠČE

INTEGRACIJA

ČRPALKA SISTEMA

230 V POMOŽNA

VENTILATOR

POMOŽNI KOTEL
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fUNKCIJA STIKAL/UKAZNIh 
TIPK:

S	stikalom	

O

I 	se	vzpostavi	napetost	na	plošči	in	na	vseh	
funkcijah,	ki	so	z	njo	povezane.

Če	držite	pritisnjeno	tipko	 	nekaj	sekund,	je	mogoče	izbrati	
naslednje	možnosti	delovanja:
- LEgN COmB
- AUTO COmB
- BRUC COmB 
- - - - -	Stanje	pripravljenosti	(vse	ugasnjeno)

LEgN COmB
V	tem	načinu	deluje	kotel	na	drva.
Ko	je	delovanje	kotla	končano,	se	NE	aktivira	pomožni	kotel.

AUTO COmB
V	tem	načinu	deluje	kotel	na	drva,	na	zaslonu	pa	utripa	napis	Leg	
Auto;	kotel	deluje	na	drva.
Ko	je	nalaganje	zaključeno,	se	v	primeru	zahteve	avtomatično	
aktivira	pomožni	kotel.

BRUC COmB
V	tem	načinu	deluje	pomožni	kotel	

Po	tem,	ko	ste	izbrali	način	LEgN COmB ali AUTO COmB, se, 

če	za	eno	sekundo	pritisnite	 	vklopi	ventilator.	Ta	ostane	
aktiven	tako	dolgo,	dokler	bodo	v	magazinu	kotla	prisotna	drva.	
Ta	cikel	je	časovno	omejen,	torej,	ko	je	aktiviran	s	to	tipko,	kartica	
kontrolira	zmogljivost	kotla	za	proizvajanje	toplote;	ko	se	ta	iztroši,	
se	kotel	vrne	v	stanje	pripravljenosti	po	prej	določenem	času,	ko	
na	voljo	ni	več	toplote,	stanje	konca	nalaganja	pa	je	določeno	z	
vrednostjo temperature dimnih plinov

S	 tipko	 	 se	spremeni	nastavitev	POLETJE/ZIMA;	v	na-
činu	POLETJE	 je	onemogočeno	delovanje	črpalke	sistema	za	
ogrevanje.

S	 tipko	  se spremeni prednost zahtev za toplo vodo in 
ogrevanje.
Ta	tipka	je	aktivna,	če	je	prisoten	grelnik	s	spiralo.	Ustavi	ogreva-
nje in da prednost proizvodnji tople sanitarne vode ter obratno.
V	vsakem	primeru	se	cikel	proizvodnje	vode	v	grelniku	ali	akumu-
lacija	aktivira	avtomatično,	ko	je	dosežena	minimalna	temperatura	
grelnika	ali	akumulacije	in	se	deaktivira,	ko	grelnik	ali	akumulacija	
dosežeta	želeno	temperaturo.
Pri	upravljanju	ogrevanja	okolja	skladno	z	ukazom	časovnega	
termostata	 (ali	 termostata	okolja),	 na	 zaprtem	kontaktu	 in	 ko	
je	 temperatura	kotla	 zadostna,	 kartica	aktivira	črpalko	sistem	
ogrevanja.
Dispozicija	se	pokaže	na	zaslonu,	skladno	z	naslednjimi	fazami:
-	 nastavitev	 „VODA“,	 kotel	 avtomatično	aktivira	prednostno	

zahtevno	za	sanitarno	vodo,	ko	je	dosežena	minimalna	tem-
peratura	grelnika.

-	 Nastavitev	„OFF“,	ko	na	kotlu	ni	zahteve	niti	za	sanitarno	vodo	
niti za ogrevanje.

-	 Nastavitev	„OGR.“,	ko	je	na	kotlu	prisotna	zahteva	za	ogre-
vanje	s	pomočjo	vhodnega	kontakta	časovnega	termostata	
(ali	termostata	okolja).

-	 Nastavitev	„OHR.“,	ko	je	aktivirana	zahteva	za	sanitarno	vodo	
ali ogrevanje in je izpolnjen parameter „P 0“.

S	 tipko	 	 v	primeru	alarma	zaradi	 previsoke	 temperature	
dosežete	utišanje	zvočnega	alarma.
V	primeru	alarma	se	vse	konfigurirane	črpalke,	skladno	s	progra-
miranim	operacijskim	sistemom,	aktivirajo	za	odpravljanje	pre-
sežne	toplote	(FUNKCIJA	PROTI	INERCIJI),	ventilator	se	ustavi.
Signal	za	zvočni	alarm	se	aktivira	avtomatično,	ko	temperatura	na	
dovodu	kotla	preseže	vrednost	„P	2“.	Sočasno	s	tem	se	aktivira	
na	zaslonu	LED	lučka	za	funkcijo	ČRPALKE	GRELNIKA	in	LED	
lučka	za	funkcijo	ČRPALKE	SISTEMA.

S	tipko	  se ponastavi centrala „avtodiagnoza“.
Ta operacija ne vpliva na vrednosti nastavljenih parametrov, 
ki	niso	spremenjene.
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3.13.2 - UPORABA UPORABNIŠKEgA VmESNIKA

Sprednji	 zaslon	plošče	ponuja	neposredno	odčitavanje	 tem-
peratur	 in	 stanja	delovanja	 kotla;	 s	 tipkovnico	 se	 je	mogoče	
pomikati	po	zaslonih	in	preveriti	pogoje	za	delovanje,	skladno	z	
naslednjimi	napisi:
1 “Temp. kotla” je	temperatura	na	dovodu	kotla.
2 “Povr. kotla” je	temperatura	na	povratku	kotla.	
3 “Temp. dimnih plinov” je temperatura na izhodu zgorevalnih 

dimnih plinov.  
4 “Sol. plošče” je temperatura, izmerjena na dovodu na solarne 

plošče.
5 “Sol. izmenjevalnik” je temperatura na spodnjem delu grelni-

ka	z	dvojno	spiralo	ali	kombiniranega	grelnika	(TANK	in	TANK)	
ali	akumulacijskega	grelnika	(PUFERJA),	ki	se	imenuje	tudi	
solarni	izmenjevalnik,	saj	se	ponavadi	nahaja	na	spodnji	točki.

6 “Temp. grelnika”	je	temperatura,	ki	je	na	voljo	v	grelniku	sani-
tarne	vode;	v	primeru	kombiniranega	grelnika	(TANK	in	TANK)
ali	 akumulacijskega	grelnika	 (PUFER)	meri	 razpoložljivost	
toplote	glede	na	sistem	ogrevanja	(zgornja	točka	puferja).

7 “hitr. ventilatorja”.
8 “Preostali čas” je	čas,	ki	ostane	aktiviran	med	fazo	vklopa	

kotla

Postopek vizualizacije:
Pon	zaslonih	se	je	mogoče	premikati	s	pomočjo	smernih	puščic	

 in ,	prisotnih	na	plošči.

Postopek regulacije temperature kotla:
Mogoče	 je	 regulirati	 temperaturo	kotla,	 in	sicer	s	pritiskom	na	

tipko	 	za	približno	3	sekunde;	na	ta	način	pridete	na	seznam	
parametrov;	po	seznamu	parametrov	se	pomikajte	s	smernima	

puščicama	  in ,	prisotnima	na	plošči,	in	izberite	para-
meter “P 0”.

S	pritiskom	na	 tipko	 	bo	 izbran	parameter	 začel	 utripati;	
povečajte	ali	 zmanjšajte	vrednost	 z	ustrezno	smerno	puščico	

 ali .

Potrdite	spremembo	s	pritiskom	na	tipko	 .

Za	izhod	s	seznama	parametrov	pritisnite	tipko	 	za	približno	
3	sekunde.

Parameter „P 0“ je edini parameter na seznamu, za katerega 
lahko uporabnik spremeni razpon delovanja med 70 in 85 °C.
Sprememba vrednosti preostalih parametrov je namenjena 
le usposobljenemu tehničnemu osebju.
če te parametre spreminjajo osebe, ki za to niso pooblaš-
čene, to lahko pripelje k nepravilnemu delovanju aparata 
in tako ogrozi njegovo brezhibnost.  
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3.13.3 - SPLOŠNE ZNAčILNOSTI IN 
 SERIJSKA OPREmA

-	 Elektronska	 kartica	 z	mikroprocesorjem	 in	 štirivrstičnim	
alfanumeričnim	zaslonom	na	 tekoče	kristale,	 tipkovnico	 in	
svetlobnimi	 signalnimi	 lučkami	 za	prikaz	aktivacije	 servo-
mehanizmov.

-	 EPROM	spominska	enota	(v	primeru	prekinitve	napajanja	vse	
nastavitve	ostanejo	nastavljene	kot	prej).	Shranjeni	podatki	
ostanejo	v	spominu	približno	10	let	brez	napajanja.

-	 Kartica	za	kabelsko	napeljavo	za	električne	priključke.
-	 Osnovna	oprema	sond:
-	 4	sonde	PTC	z	izolacijo	(dolžina	3	metre)
-	 1	sonda	PT1000	za	solarni	sistem	z	izolacijo,	dolžina	3	metre
-   1 sonda PT1000 za merjenje temperature dimnih plinov 

dolžine	2	metra
-	 Program	avtodiagnostike	 zaradi	 napačne	 namestitve	 ali	

okvare	sonde	za	temperaturo	PTC.
-	 1	mehanski	varnostni	termostat	na	ročno	ponastavitev.
-	 Varnostno	 stikalo	 za	montažo	 skupaj	 z	mehanizmom	za	

odpiranje	vrat	(TKS).

DELOVNA OKOLJA:
Elektronska	kartica	ponuja	možnost	upravljanja	različnih	delovnih	
okolij:
1 SAMO OGREVANJE
2 OGREVANJE + PROIZVODNJA TOPLE SANITARNE VODE 

z	grelnikom	na	eno	spiralo	ali	
 OGREVANJE + PROIZVODNJA TOPLE SANITARNE VODE 

z	grelnikom	na	dvojno	spiralo	 z	upravljanjem	pomožnega	
SISTEMA	SOLARNIH	PLOŠČ.

2 OGREVANJE + PROIZVODNJA TOPLE SANITARNE VODE 
s	potopnim	grelnikom	(TANK	in	TANK)	ali	pa	OGREVANJE	+	
AKUMULACIJA	(PUFER),	pr	obeh	je	možnost	ene	spirale	in	
pripadajoče	upravljanja	pomožnega	SISTEMA	SOLARNIH	
PLOŠČ	+	UPRAVLJANJE	POMOŽNEGA	KOTLA

Preden kotel začnete uporabljati, je treba izbrati delovno 
okolje in upoštevati navodila za konfiguracijo kartice, gle-
de na vrsto sistema, ki ga želite upravljati (glejte spodaj 
navedene sheme).

OPREmA KARTICE:
Kartica	ima	na	voljo	naslednje	vhode:
-  vhod za splošno napajanje 230 Vac
-  vhod za sondo S1 za merjenje temperature solarnih panelov 

(J1	1-2)
-		 vhod	za	sondo	S2	za	merjenje	 temperature	spodnje	 točke	

grelnika	ali	akumulacije	(solarni	izmenjevalnik)	(J1	3-4)
-		 vhod	za	sondo	S3	za	merjenje	 temperature	zgornje	 točke	

grelnika	ali	akumulacije	(proizvodnja	sanitarne	vode)	(J1	5-6)
-  vhod sonde S4 za merjenje temperature DOVODA KOTLA 

(J1	7-8)
-  vhod sonde S5 za merjenje temperature POVRATKA KOTLA 

(J1	9-10)
-		 vhod	sonde	TEMPERATURE	DIMNIH	PLINOV	(J1	11-12)
-		 vhod	za	kontakt	mikrostikala	za	vrata	za	nalaganje	drv	(TKS)	

(J1	13-14)
-		 vhod	za	termostat	okolja	ali	časovni	termostat	za	upravljanje	

sistema	za	zimsko	ogrevanje	(J1	15-16)

Za	kontrolo	servo-mehanizmov	 ima	kartica	na	voljo	naslednje	
izhode:
-	izhod	črpalke	za	solarne	panele	(P1)	(J3	1-2)
-	izhod	črpalke	za	grelnik	ali	akumulacijo	(P2)	(J3	3-4)
-	izhod	črpalke	za	sistem	za	ogrevanje	(P3)	(J3	5-6)
- prost izhod
-	trenutno	ni	pod	napajanjem	(J3	7-8)
-	izhod	ventilatorja	(za	kotle	brez	inverterja)
-	izhod	pomožnega	kotla	(plin/dizelsko	gorivo)	(J3	11-12)
-	izhod	za	preusmerjevalni	ventil	(J3	13-14-15)
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3.13.4 - mODULACIJA mOčI 
 zGOrevANjA

Elektronska	kartica	sočasno	 izvaja	dve	modulaciji	moči	
zgorevanja:

1 Modulacija na temperaturi dimnih plinov
2	 Modulacija	na	temperaturi	kotla

Modulacija	 temperature	dimnih	plinov	služi	 omejevanju	
temperature	dimnih	plinov	na	izhodu	iz	dimniške	cevi.
Omejitev	 je	določena	s	parametrom	št.	15	 (maksimalna	
temperatura	dimnih	plinov),	ki	določa	maksimalno	dovo-
ljeno omejitev dimnih plinov na izhodu.
Kartica deluje na hitrost ventilatorja in zmanjša hitrost za 
15	°C	najprej	na	parametru	št.	15,	v	treh	korakih	po	5	°C.
Na	 primer,	 če	 je	maksimalna	 dovoljena	 temperatura	
180	°C,	se,	ko	temperatura	dimnih	plinov	raste,	zmanjša	hit-
rost	ventilatorja	za	fiksno	vrednost	5	točk	v	vsakem	koraku.
V	primeru,	da	temperatura	dimnih	plinov	pride	do	maksi-
malne	vrednosti,	se	ventilator	ustavi	za	50	točk.

Modulacija	na	temperaturi	kotla	se	odvije	na	lestvici	8	°C	
v	4	korakih	po	2	°C,	začenši	z	delovno	temperaturo	kotla,	
ki	jo	določa	parameter	št.	0	(glejte	seznam	parametrov	na	
elektro-hidravličnih	shemah	na	str.	23).
Poleg	tega	je	mogoče	nastaviti	večjo	ali	manjšo	modulacijo	
skladno	s	parametrom	št.	13	(korak	modulacije),	ki	omo-
goča	 regulacijo	 zavornih	 točk	ventilatorja	pri	dvigovanju	
temperature. 

Delovna	temp.	kotla	80	°C

Na	primer,	 če	 je	parameter	 št.	 0	 (delovna	 temperatura	
kotla)	nastavljen	na	80	 °C	 in	 je	parameter	št.	13	 (korak	
modulacije)	 nastavljen	 na	2	 točki,	 dobimo	 zmanjšanje	
hitrosti	ventilatorja,	in	sicer	za	skupno	8	točk.

Dve	modulaciji	se	prekrivata	v	primeru	ujemanja	in	s	tem	
generirata	zavorne	točke	obeh	modulacij.	

Massima Temp. Fumi 180°C

Velocità nominale

-5 Punti

-10 Punti

-15 Punti

-50 Punti

-5°C

-10°C

-15°C

Temp. Lavoro Caldaia 80°C

Velocità nominale

-2 Punti

-4 Punti

-6 Punti

-8 Punti

76°C

78°C

74°C

72°C

Delovna temp. kotla 80 C.

Maks. temp. dimn. plinov 180 C

Nominalna hitrost

Nominalna hitrost

-8 točk

-50 točk

-15 točk

-5 točk

-10 točk

-6 točk

-4 točke

-2 točki
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3.13.5 - NAčIN PROgRAmIRANJA ZA TEhNIKE  
 (SAmO USPOSOBLJENO OSEBJE)

Postopek programiranja:
FAzA 1	 Za	 vstop	 v	 programiranje	 funkcionalnih	 para-

metrov	držite	pritisnjeno	tipko	 za	približno	
8	 sekund,	 dokler	 se	 ne	 pojavi	 napis	 „NAČIN	
PROGRAMIRANJA“.

FAzA 2	 Takoj,	ko	program	dostopi	do	naslednjega	zaslo-
na,	bo	mogoče	videti	prvi	parameter	(Parameter	
0)	z	vrednostjo,	shranjeno	v	spominu.

FAzA 3	 Po	zaslonih	se	je	mogoče	premikati	s	pomočjo	
smernih	puščic	  in ,	prisotnih	na	plošči.

FAzA 4	 Po	tem,	ko	ste	 izbrali	parameter,	ki	ga	 je	 treba	
spremeniti,	 lahko	spremenite	njegovo	vrednost	
s	pritiskom	na	smerno	puščico	 , vrednost 
parametra	bo	začela	utripati.	S	pritiskom	na	tipki	

 in  nastavite vrednost parametra.
	 	 Ko	je	želena	vrednost	dosežena,	se	jo	shrani	s	

pritiskom	na	tipko	 . 

3.13.6 -  KONfIgURACIJA SOND 
 (Parameter 17)

Za	 omogočanje	 sond	 se	 v	 „Parameter	 17	 za	 nastavitve	 sond	
vnese	numerično	vrednost,	ki	 je	rezultat	zneska	teže,	ki	 je	do-
deljena	vsaki	posamezni	sondi:

Številka	se	izračuna	tako,	da	seštejete	težo	sond,	ki	morajo	biti	
prisotne	glede	na	izbrano	delovno	okolje	z	naslednjim	„Parame-
trom	za	funkcionalne	nastavitve“.
GLEJTE	PRILOŽENE	SHEME
 

Opomba:
če bi pri namestitvi določene sonde (torej 
pri omogočanju ali onemogočanju) naleteli 
na težave, lahko z električnim kablom nare-
dite mostiček med obema konektorjema na 
kartici, tako preprečite opozarjanje na manj-
kajočo ali okvarjeno sondo.

3.13.7 -  fUNKCIONALNE NASTAVITVE KOTLA  
 IN dOdAtNe OPreMe (Parameter 11)

Ta	parameter	določa	konfiguracijo	elektronske	kartice	v	eni	od	
možnih	konfiguracij:
-  Samo ogrevanje, 
-		 ogrevanje	in	sanitarna	voda	na	grelniku	s	spiralo	
-	 ogrevanje	in	sanitarna	voda	na	grelniku	s	spiralo	+	solarnim
- Ogrevanje in upravljanje puferja
- Ogrevanje in upravljanje puferja + solarnega
-	 Upravljanje	pomožnega	kotla

Funkcionalne	nastavitve	se	omogočijo	z	enako	logiko	„Parame-
tra	funkcije	1“.	

Za	izračun	vrednosti,	ki	jo	je	treba	vnesti,	se	izračuna	vsota	teže	
posameznih	 želenih	 funkcij	 funkcionalnih	 parametrov	 na	 nas-
lednji	način:

funkcionalne nastavitve (ref. sl. str. 28..32):

FAzA 5 Za spreminjanje drugih parametrov je treba pono-
viti	sekvenco,	tako,	da	se	pomaknete	s	smernimi	
puščicami	  in .

FAzA 6	 Po	tem,	ko	ste	nastavili	ali	spremenili	parametre,	
je	treba	držati	pritisnjeno	tipko	 	za	8	sekund	
za	prenos	podatkov	na	trdi	disk.
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3.14 - POlNjeNje SISteMA

OPOMBA
Preden se lotite polnjenja sistema, preverite pred-
hodno	napolnjenost	raztezne	posode,	ki	mora	biti	
1,5	bara:	če	bi	bila	manjša,	jo	ponastavite.
Pri	sistemih,	opremljenih	z	zaprto	posodo,	vodni	tlak	
v	sistemu	za	ogrevanje	-	ko	je	sistem	hladen	-	ne	
sme	biti	nižji	od	1	bara;	če	temu	ni	tako,	uporabite	
ventil za polnjenje sistema in popravite
Postopek	je	treba	izvesti,	ko	je	sistem	hladen.	
Manometer,	vstavljen	v	sistem,	omogoča	odčitava-
nje	tlaka	v	krogotoku.	

Pozor!
Ne mešajte vode za ogrevanje s snovmi proti 
zmrzovanju ali proti koroziji v nepravilnih 
koncentracijah! Lahko poškoduje tesnila in 
povzroči nastanek hrupa med delovanjem. 
Unical  zavrača vsako odgovornost v primeru 
poškodb oseb, živali ali stvari, nastalih zaradi 
neupoštevanja zgornjih navedb.

Ko so izvedeni vsi hidravlični priključki, nada-
ljujte s preverjanjem tesnjenja tesnil, in sicer 
tako, da kotel napolnite.
To operacijo je potrebno izvesti previdno, upošte-
vajoč	naslednje	faze:
-	 odprite	 ventile	 za	 odzračevanje	 hladilnikov,	

baterij	in/ali	distribucijskih	kolektorjev;
- postopoma odprite ventil sistema za dovod in se 

prepričajte,	da	avtomatski	razbremenilni	ventili	
za	zrak,	ki	so	nameščeni	na	sistemu,	normalno	
delujejo;

-	 zaprite	 ventile	 za	 odzračevanje	 hladilnikov,	
baterij	in/ali	distribucijskih	kolektorjev	takoj,	ko	
bo	izšla	voda;

-	 s	pomočjo	manometra	preverite,	da	pritisk	do-
seže	vrednost	1	bara;	

- zaprite dovodni ventil sistema in nato ponovno 
izpustite	zrak	preko	odzračevalnega	ventila	ra-
diatorjev,	baterij	in/ali	distribucijskih	kolektorjev;

-	 preverite	tesnjenje	vseh	povezav;
-	 po	tem,	ko	ste	izvedli	prvi	vklop	kotla	in	privedli	

sistem	 na	 določeno	 temperaturo,	 ustavite	
delovanje	črpalk	 in	ponovite	operacije	za	od-
zračevanje;

- pustite, naj se sistem ohladi in po potrebi nasta-
vite	vodni	tlak	na	1	bar;	
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3.15 - ZAgON KOTLA

 so	bili	hidravlični	in	električni	priključki	in	priključki	potrebnih	varnostnih	naprav	izvršeni 
skladno	z	nacionalnimi	in	lokalnimi	veljavnimi	določili?

 Sta	raztezna	posoda	in	varnostni	ventil	(po	potrebi)	priključen	pravilno	in 
ne prihaja do motenj?

	 So	žarnice	dovodne	sonde	S4	in	varnostnega	termostata	blokirane	v	pripadajočih	prevlekah?

	 So	bile	kontrolne	in	varnostne	naprave	ustrezno	umerjene	in	pravilno	delujejo?

 So ognjevarne obloge brezhibne?

	 Je	rešetka	gorilnika	pravilno	postavljena?
 

	 Poteka	dovod	zgorevalnega	zraka	 in	odvajanje	dimnih	plinov	pravilno,	skladno	z	določili	specifičnih	norm	 in	
veljavnih predpisov?

	 Sta	voltaža	in	omrežna	frekvenca	združljivi	z	gorilnikom	in	električno	opremo	kotla?

	 Je	sistem,	napolnjen	z	vodo,	popolnoma	odzračen?

 so izpustni ventili zaprti in zaporni ventili popolnoma odprti?

	 Je	glavno	zunanje	stikalo	vključeno?
 

	 Črpalka	ali	črpalke	pravilno	deluje/jo?

	 je	bila	izvršena	kontrola	za	puščanje	vode?

	 so	zagotovljeni	pogoji	za	zračenje	in	minimalne	razdalje	za	izvrševanje 
morebitnega	vzdrževanja?

	 je	bil	uporabnik	poučen	in	dokumentacija	dostavljena?

3.15.1 - PREDhODNE KONTROLE

Prvi vžig mora izvesti strokovno usposoblje-
no osebje. Unical zavrača vsako odgovornost 
v primeru poškodb oseb, živali ali stvari, 
nastalih zaradi neupoštevanja zgornjih na-
vedb.

Prosimo, označite izvršene operacije

Predhodne kontrole mora preventivno potrditi podjetje 
inštalater.

Ko	so	izvedeni	vsi	hidravlični	in	električni	priključki,	in	priključek	
goriva	na	kotel,	je treba prede začnete z uporabo kotla preveriti 
naslednje:

DA NE
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3.15.2 - zAGON
 
PRVI VŽIg

Prepričajte	se,	da	ste	izvedli	kontrole,	omenjene	v	
točki	3.15.1.	
Po	 tem,	 ko	 ste	 regulirali	 zrak,	 kot	 je	 navedeno	v	
odstavku	3.15.3,	zaprite	spodnja	vrata	in	dovedite	
napetost v omarico. 
Prvi	vžig	novega	kotla	bo	morda	težaven,	saj	bodo	

ognjevarne	obloge	morda	vlažne.
Zato	svetujemo,	da	odločno	odprete	primarni	zrak	in	zmanjšate	
sekundarnega.

Odprite	zgornja	vrata	za	nalaganje	in	naslonite	na	glavni	kamen,	
nad	osrednjo	režo,	malce	finega	in	suhega	lesa,	prekrižajte	ga.	
Uporabite	lahko	vnetljive	materiale,	ne	uporabljajte	velikih	kosov	
ali	kosov	v	obliki	kvadratov.
Uporabljajte	 liste	 tankega	papirja	 (časopise	ali	 podobno)	 za	
prižig	lesa.	
Primaknite	zgornja	vrata	in	prižgite	ventilator.
Počakajte	nekaj	minut,	 tako	da	se	ogenj	prime	 in	naredi	oglje	
(približno	5-10	minut).
Po	nekaj	minutah,	če	gledate	preko	inšpekcijskega	okna	spodnjih	
vrat	 in	 vidite,	da	se	začenja	 inverzija	plamena,	dodajte	 večje	
kose	lesa.
Zaprite zgornja vrata.

Les	mora	biti	naslednje	dolžine:
a)	 50	cm	(+	1	cm,	-	4	cm)
 za model FIREX 2S 34
b)	50	cm	(+	1	cm,	-	4	cm)
 za model FIREX 2S 45
c)	 70	cm	(+	1	cm,	-	4	cm)
 za model FIREX 2S 55

Te ukrepe je treba dosledno upoštevati.

Ker	 je	za	dobro	gorenje	nujno	enakomerno	spuščanje	 lesa,	 je	
treba	zagotoviti,	da	dolžina	vstavljenih	kosov,	njihova	oblika	 in	
način	nalaganja	ne	preprečijo	enakomernega	spuščanja	goriva.
Kose	je	treba	razporediti	vzdolžno	in	vodoravno.	Noben	kos	ne	
sme	biti	nagnjen	ali	prečno	postavljen.
Ko	je	inverzija	plamena	potrjena,	je	mogoče	nadaljevati	z	nadalj-
njim	nalaganjem	(bodite	pozorni,	da	so	navedbe	v	tabeli	za	regu-
lacijo	primarnega	in	sekundarnega	zraka	le	informativne	narave).

NAdAljNje NAlAGANje

Preden	ponovno	naložite	 les,	 porabite	 starega,	 kolikor	 je	 to	
mogoče.
Novo	nalaganje	je	mogoče	izvesti,	ko	se	podlaga	oglja	v	magazinu	
zmanjša	na	debelino	približno	5	cm.
Počasi	odprite	zgornja	vrata	za	nalaganje	in	notranja	vratca	proti	
dimu.
Obvezno	uporabljajte	kose	 takšne	dolžine,	kot	ustrezajo	vred-
nostim,	navedenim	v	prejšnjem	odstavku.
Nov	les	namestite	tako,	kot	je	bil	prej	pojasnjeno.	

1	 Enota	za	regulacijo	zraka
S Regulacija sekundarnega zraka
P Regulacija primarnega zraka 

UPORABNI NASVETI, NAPAKE PRI NALAgANJU

-		 Predolgi	kosi	ne	padejo	enakomerno	in	s	tem	povzročijo	„mo-
stičke“.

-		 Prekratki	 kosi	 povzročijo	 neenakomerne	prehode	 zraka	 s	
padcem	moči	in	izkoristka.

-		 V	primeru,	da	kakovost	lesa	povzroča	„mostičke“,	bo	morda	
treba	obvezno	naložiti	kose	vzdolžno	in	jih	razdeliti	na	pol,	tako	
da	skupna	dolžina	„L“	upošteva	določila	iz	prejšnjega	odstavka.

	 V	izogib	nastanka	„mostičkov“	odsvetujemo	naslanjanje	kosov	
na	lateralne	stene	magazina	za	les	(glejte	sl.	3).

-		 Počasi	odprite	zgornja	vrata,	da	preprečite,	da	bi	ušel	dim	ali	
bi	kaj	buhnilo	v	vas.

-  Med Delovanjem je strogo prepovedano odpiranje spodnjih 
vrat.

tagliare

=

=L

L

odrežite
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3.15.3  - REgULACIJA ZRAKA ZA 
 KOmORI

REgULACIJA PRImARNEgA IN SEKUNDARNEgA 
ZRAKA

Kotel FIREX 2S je opremljen z ventilatorjem za 
sesanje	zgorevalnega	zraka,	z	enoto	za	regulacijo	
zgorevalnega	zraka	in	regulatorjema	primarnega	in	
sekundarnega	zraka.

Pri	prvem	vžigu	je	treba	regulirati	primarni	in	sekundarni	zrak	ter	
upoštevati,	da	primarni	zrak	določa	moč	kotla,	medtem	ko	količina	
naloženega	lesa	in	sekundarni	zrak	zaključite	gorenje.
Spodaj	so	navedene	optimalne	regulacije	za	primarni	in	sekun-
darni	zrak,	če	uporabljate	les	dobre	kakovosti	(bukev)	in	z	nizko	
vsebnostjo	vode	(vlažnost	15	%).

      primarni zrak  sekundarni zrak
             pol.     pol.
   
FIreX 2S 34           3÷4       ~1

FIreX 2S 45          4÷5      1÷2

FIreX 2S 55           3÷4      1÷2

Za	pravilno	regulacijo	zraka	je	kljub	temu	treba,	na	osnovi	upo-
rabljenega	 lesa	 in	njegove	vlažnosti,	 opazovati	plamen	preko	
inšpekcijskega	okenca	na	spodnjih	vratih.	Plamen	mora	približno	
za	dve	tretjini	napolniti	spodnjo	komoro	in	se	mora	nežno	dotikati	
spodnje	košare,	ne	da	bi	preveč	vlekel	pepel,	brez	hrupa.
Plamen	mora	biti	oranžno-rdeče-bele	barve;	ne	sme	biti	preveč	
prozoren, sredino mora imeti modro.
Za	to,	da	bi	poskrbeli	za	optimalne	pogoje	plamena,	je	treba	re-
gulirati	primarni	zrak	s	pomočjo	okroglega	gumba	(pol.	P),	nato	
pa	po	enakem	načinu	še	sekundarni	zrak	(pol.	S).

Primer št. 1
Debeli vlažni kosi lesa, gorenje je težko
S	-	Zelo	zaprt	(poskusite	dobiti	maksimalno	dimenzijo	plamena,	
a	ne	rdečkaste	barve).
P - Zmerno odprta, da bi dobili zadostno uplinjanje.

Primer št. 2
Zelo vnetljiv les
S - Popolnoma odprt.
P - Zmerno zaprta, da bi ohranili majhno uplinjanje, a dovolj od-
prta,	da	je	mogoče	odvajanje	pepela,	ki	lahko	zapre	zgorevalno	
glavo.

SPlOšNI PredlOGI

- Najboljša zmogljivost je po dveh-treh dneh delovanja. Ognje-
varni	elementi	se	morajo	„posušiti“,	katran	pa	se	mora	zasušiti	
na zgornjem delu magazina za les.

-	 Plamen	mora	imeti	dobre	dimenzije	in	zmerno	napolniti	kurišče.
-	 Plamen	ne	sme	biti	 preveč	 rdeč	 (napaka	na	sekundarnem	
zraku	S).

-	 Plamen	ne	sme	biti	preveč	moder	(preveč	sekundarnega	zraka	
S).

-	 Plamen	ne	sme	biti	preveč	hrupen	(preveč	primarnega	zraka	
P).

-	 Plamen	ne	sme	biti	premajhen	(okvara	primarnega	zraka	P).
-	 Če	se	pepel	ne	posede	dobro	(povečajte	primarni	zrak	P).
-	 Če	se	posede	preveč	pepela	(zmanjšajte	primarni	zrak	P).
-	 Če	se	ob	dimniku	dela	dim	(v	celoti	odprite	sekundarni	zrak	
S).

-	 Če	nastajanje	dima	vztraja	(maksimalno	odprite	sekundarni	
zrak	S,	stisnite	tudi	primarnega	P).

NAPAKE PRI REgULACIJI ZRAKA 

1)	Če	je	primarnega	zraka	preveč,	bo	pepel	močno	padel,	z	njim	
pa	 tudi	manjši	koščki	oglja.	Plamen	 je	premočan,	suh,	hladne	
barve in hrupen.
Kotel	porabi	preveč	lesa,	izolacija	vrat	bo	bele	barve.
2)	Če	je	primarnega	zraka	premalo,	bo	plamen	prešibak,	neod-
ločen,	lahko	ga	bodo	zmotili	piši	vetra	in	vlek	dimnika,	zelo	bo	
majhen	 in	se	ne	bo	dotaknil	spodnje	košare,	pepela	bo	malo,	
izolacija vrat bo temne barve.
3)	Če	je	sekundarnega	zraka	preveč,	bo	plamen	majhne,	barva	
bo	modrikasta	in	zelo	prozorna.
4)	Če	je	sekundarnega	zraka	premalo,	bo	plamen	velik,	dotikal	
se	bo	spodnje	košare,	popolnoma	bo	napolnil	spodnjo	komoro,	
predvsem	pa	bo	rdeče	barve	in	ne	bo	prozoren.
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KONTROLA TESNJENJA

Med	prvim	zagonom	preverite	tesnjenje	krogoto-
ka	dimnih	plinov	in	povezave	dimnika.	V	primeru,	
da opazite uhajanje dimnih plinov, obvestite in-
štalaterja	in/ali	naš	servis	za	pomoč	strankam.	V	
primeru,	da	opazite	sesanje	zraka	proti	tesnilom	
vrat,	močneje	zategnite	ročico.
Preverjajte	 enakomerno	delovanje	 delovnega	
termostata	ob	polni	obremenitvi,	dokler	ne	pride	
do ustavitve ventilatorja.

	 Preverite,	 da	 ne	pride	do	 uhajanj	 hidravličnih	
povezav.

	 Po	prvem	zagonu,	ko	je	kotel	ugasnjen,	odprite	
spodnja vrata in preglejte notranje stene in obloge 
vrat,	ki	morajo	biti	svetle	barve,	kar	nakazuje	na	
pravilno	regulacijo	zraka.

	 V	nasprotnem	primeru,	 če	 so	 stene	 temne,	 to	
pomeni,	da	sekundarni	zrak	ni	pravilno	nastavljen.

Il BY-PASS
Obvod je neposredni prehod med magazinom za 
les	in	dimnikom.
Ko	odprete	vrata	za	nalaganje	lesa,	obvod	omogoči,	
da se dimni plini, prisotni v magazinu, posesajo in 
pošljejo	neposredno	v	dimnik.
Obvod	dokončno	omogoča	dimnim	plinom,	da	se	
odvedejo	 v	 dimnik,	 ne	da	bi	 prišlo	 do	njihovega	
uhajanja	skozi	zgornja	vrata	med	postopki	vžiga	in	
nalaganja.
Vseeno	je	treba	počasi	odpreti	zgornja	vrata	za	na-
laganje	in	prav	tako	počasi	obrniti	vratca	proti	dimu,	
tako	da	je	sesanje	dimnih	plinov	učinkovito.

PreverjANje OBvOdA
Pri	 inštalaciji	 in	 v	 vsakem	primeru	pred	uporabo	
kotla	je	treba	preveriti	tesnjenje	in	nato	še	delovanje	
obvoda.
Preverite	delovanje	paličice	 za	obvod	 in	pravilno	
pozicioniranje	mikro	stikala,	prepričajte	se,	da	se	
ventilator	vklopi	od	odpiranju	vrat.	

3.15.4  - KONTROLE, KI JIh JE TREBA IZVESTI PRI 
PRVEm ZAgONU

3.16 - delOvANje POletI

Poletno delovanje le za proizvodnjo sanitarne 
vode	se	ne	priporoča,	 razen	če	pri	 upravljanju	
kotla	dosledno	upoštevate	naslednje	predpise:
1)	uporabljajte	zelo	suh	les
2)	 v	 kotel	 naložite	malo	 lesa,	 nalagajte	malo	
naenkrat,	2	do	3	kose	na	dan,	glede	na	potrebe.	

Pomembno.
Popolnoma	narobe	 je	čisto	do	polnega	naložiti	
kotel	in	tako	doseči	daljši	čas	gorenja	(na	primer	
24	ur).	Tako	boste	dosegli,	da	bo	 (pri	ugasnje-
nem	ventilatorju)	kotel	proizvedel	veliko	kislega	
kondenzata,	ki	povzroča	korozijo	magazina	lesa.

3.17 - OPOzOrIlA
 
KAKO PREPREčITI KOROZIJO NA 
mAgAZINU LESA

Uporaba	zelo	vlažnega	lesa	(vlažnost	večja	kot	približno	25	%)	
in/ali	neenakomerno	nalaganje	glede	na	potrebe	sistema	(daljše	
zaustavitve	s	polnim	magazinom)	povzročijo	znatno	nastajanje	
kondenzata	na	notranji	steni	samega	magazina.

Kontrolirajte,	enkrat	tedensko,	jeklene	stene	zgornjega	magazina.

Prekrite	morajo	biti	s	tankim	slojem	suhega	katrana,	mat	barve,	z	
mehurčki,	ki	počijo	in	se	odmaknejo.	Sicer	bo	katran	sijoč,	lepljiv	
in	če	ga	boste	poskušali	z	grebljico	odstraniti,	se	bo	pojavila	te-
kočina:	nujno	je	uporabiti	manj	vlažen	les	in/ali	zmanjšati	količino	
lesa pri nalaganju.

Če	se	kljub	tem	posegom	katran	ne	posuši,	je	treba	pooblaščeni	
servisni center opozoriti na anomalijo.

Kondenzat v notranjosti magazina za les povzro-
či korozijo pločevine.
Korozije ne pokriva garancija, saj nastane zaradi 
nepravilne uporabe kotla (vlažen les, nalaganje 
preveč lesa, itd.).

KOROZIJA NA KROgOTOKU DImNIh PLINOV

Dimni	plini	so	bogati	z	vodnimi	hlapi,	in	sicer	zaradi	učinka	zgore-
vanja	in	uporabe	goriva,	ki	je	v	vsakem	primeru	navlaženo	z	vodo.

Pri	dimnih	plinih,	če	pridejo	v	stik	z	relativno	hladnimi	površinami	
(katerih	minimalna	temperatura	je	približno	60-70	°C),	se	vodna	
para	kondenzira,	to	pa	v	kombinaciji	z	drugimi	produkti	zgorevanja	
povzroči	korozijo	kovinskih	delov.

Vsakodnevno	preverjajte,	ali	so	vidni	znaki	kondenzacije	dimnih	
plinov	(tekočina	črnkaste	barve	na	tleh,	za	kotlom).	V	tem	primeru	
je	treba	uporabiti	manj	vlažen	les;	preverite	delovanje	obtočne	
črpalke,	temperaturo	dimnih	plinov	v	zmanjšanem	režimu	delo-
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vanja	in	povečajte	delovno	temperaturo.	Za	kontrolo	temperature	
v	okoljih	je	torej	treba	namestiti	mešalni	ventil.	

Korozija zaradi kondenzacije dimnih plinov ni pokrita z ga-
rancijo, saj nastane zaradi vlažnosti lesa in upravljanja kotla.

OPOZORILA mED UPORABO

Po	vsaki	regulaciji	zraka	počakajte	5-10	minut,	preden	nadalju-
jete	z	nadaljnjo	regulacijo.	Ko	je	vzpostavljena	regulacija,	ki	se	
smatra	za	optimalno,	na	koncu	dneva	preverite	površino	kurišča	
in	izolacijo	vrat,	ki	morajo	biti	bela.

V	odloženem	pepelu	na	košari	ne	sme	biti	veliko	nezgorelega	
oglja. 

če je primarnega zraka preveč,	bodo	v	pepelu	prisotni	koščki	
oglja	in	lesa,	plamen	bo	hiter,	suh,	hladne	barve,	njegova	moč	
bo	prevelika.

3.18 - OdPrAvljANje ANOMAlIj

Simptom:
- Plošča	z	orodjem	se	ne	prižge.
Rešitev:
-	 Preverite	prisotnost	napetosti	na	plošči	z	orodjem.
-	 Preverite	brezhibnost	varovalke	na	kartici.

Simptom:
-	 Pri	odpiranju	vrat	za	nalaganje	pride	do	sunkov	in	uha-

janja plina.
Rešitev:
-	 Počasi	odprite.
-	 Uporabljajte	vlažnejši	 les,	prepričajte	se,	da	kotel	ne	
miruje	dalj	časa	(glejte	odst.	3.15.3).

-	 Uporabite	večje	kose	lesa.
-	 Preden	ponovno	naložite	les,	porabite	prej	naloženega.	

Simptom:
-	 Kotel	ne	doseže	temperature.
	 Plamen	je	majhen,	pojavi	se	preveč	zraka.
 Ob pregledu magazina lesa naletite na prisotnost mo-
stičkov.

Rešitev:
-	 Preverite	dolžino	kosov	(glejte	odst.	3.15.2).
-	 Preverite	razporejenost	kosov	(glejte	odst.	3.15.2).
-	 Prežagajte	kose	na	pol	(glejte	odst.	3.15.2).
-	 Uporabite	kose	manjše	dimenzije	(okrogle	ali	kvadratne,	
s	stranico	približno	5-7	cm).

-	 Kombinirajte	srednje-velike	kose	(okrogle	ali	kvadratne	
s	stranico	približno	15-20	cm)	z	manjšimi	kosi	(glejte	
prejšnjo	točko).

Simptom:
-	 Kotel	ne	doseže	temperature,	plamen	je	zelo	majhen.
Rešitev:
- Preverite ventilator.
- Preverite, ali so vrata zaprta.

Če	ne	dosežete	želenih	rezultatov,	ne	poskušajte	s	pre-
ostalimi posegi in se obrnite na pooblaščeni servisni 
center Unical. 

če je primarnega zraka premalo,	bo	plamen	počasen,	majhen,	
ne	bo	se	dotikala	spodnje	košare	in	bo	s	seboj	vlekla	premalo	
pepela,	moč	ne	bo	zadostna.

Če	bo	plamen	temno	oranžne	barve	to	pomeni,	da	je	sekundarne-
ga	zraka	premalo,	površine	kurišča	pa	ne	bodo	bele;	če	bo	plamen	
majhen	in	moder	to	pomeni,	da	je	sekundarnega	zraka	preveč.

Vedno	počasi	odpirajte	zgornja	vrata	za	nalaganje	 in	notranja	
vratca proti dimu.

Če	se	kljub	temu	pojavljajo	sunki,	bo	treba	uporabiti	les	v	večjih	
kosih,	malce	bolj	vlažen,	prepričajte	se,	da	kotel	ni	dolgo	ugasnjen	
(zmanjšajte	primarni	zrak)	in	preverite,	da	morebitni	zlom	nastav-
kov	ali	spreminjanje	rešetk	ali	prisotnost	tujkov	(žeblji,	kovinski	
kosi)	niso	zamašili	odprtine	ognjevarnega	gorilnika.
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3.19 - ShEmA ALARmOV IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

Opozarjanje na alarm sond:
V	primeru	okvare	ali	izključitve	ene	ali	več	sond	za	temperaturo,	centrala	opozori,	da	manjkajo,	številko	manjkajoče	son-
de	izrazi	s	hitrim	piskom	zvočne	opozorilne	naprave.	Za	odpravo	težave	preverite	povezavo	sonde	in/ali	jo	zamenjajte.

Opozarjanje na alarm za maksimalno temperaturo kotla:
V	primeru,	da	kotel	doseže	maksimalno	delovno	temperaturo,	se	avtomatično	aktivira	zvočni	alarm,	zaslon	pa	utripa	
in	tako	opozarja	na	varno	stanje;	sočasno	s	tem	centrala	aktivira	vse	omogočene	črpalke,	odvisno	od	sistema,	tako	da	
pripomorejo	k	odpravljanju	presežne	toplote.	Za	utišanje	alarma	lahko	pritisnete	tipko	za	utišanje	brenčala .

Opozarjanje na alarm za odprta vrata kotla:
Pri	odpiranju	vrat	za	nalaganje	lesa	se	obvod,	ki	je	mehansko	povezan,	odpre	in	tako	omogoči	neposredno	sesanje	
dimnih	plinov	z	ventilatorjem,	ki	deluje	na	maksimalnem	režimu	delovanja,	tako	da	bo	dim	posesal	v	obvod.
Po	zapiranju	vrat	sistema	bo	sistem	nadaljeval	z	delovanjem	v	avtomatičnem	načinu,	upošteval	bo	logiko	plošče		
orodja.
Na	sistem	odpiranja	obvoda	je	povezano	mikro	stikalo,	ki	se	aktivira,	ko	so	vrata	odprta;	centrala	bo	začela	oddajati	serijo	
kratkih	piskov	v	enakomernih	intervalih,	na	spodnjem	delu	zaslona	pa	se	bo	pojavilo	sporočilo	„VRATA	KOTLA	ODPRTA“.

•	Ventilator	bo	deloval	na	maksimalnem	režimu	delovanja,	tako	da	bo	dim	posesal	v	obvod.
•	Po	zapiranju	vrat	sistema	bo	sistem	nadaljeval	z	delovanjem	v	avtomatičnem	načinu,	upošteval	bo	logiko	plošče		
   orodja.
Za utišanje signala je dovolj, da vrata zaprete.
Naj	spomnimo,	da	lahko	držanje	odprtih	vrat	dalj	časa,	„med	nalaganjem“	povzroči	deformacijo	ventilatorja	za	sesanje	
dimnih plinov.

Nepravilno merjenje temperature sonde:
V	primeru,	da	bi	ena	ali	več	sond	izmerilo	nepravilne	temperature,	poskusite	to/te	sondo/sonde	zamenjati;	svetujemo	
tudi,	da	na	vhod	morebitnega	časovnega	termostata	ne	pride	nikakršna	napetost.
V	primeru	nepravilnih	odčitkov	poskusite	izključiti	kable	na	hodu	morebitnega	časovnega	termostata.

Sproženje zaščitnih naprav:
Glede	na	temperaturo	na	dovodu	vode	v	kotel	(PARAMETER	0)	se	ventilator	kotla	ustavi.
Če	je	ta	temperatura	presežena	in	se	doseže	temperatura,	nastavljena	s	PARAMETROM	2,	se	sproži	zvočni	signal	za	
alarm	in	se	omogoči	delovanje	vseh	črpalk.
Znižanje	temperature	vode	v	sistemu	pomeni	avtomatično	ponastavitev	delovanja	kotla;	če,	nasprotno,	temperatura	
poraste	čez	vrednost,	na	katero	je	umerjen	varnostni	termostat	(100	°C),	je	treba	običajne	pogoje	ročno	ponastaviti	in	
sicer	tako,	da	ročno	ponastavite	sam	varnostni	termostat:	tipka	se	nahaja	na	levi	strani	plošče	z	orodjem.

Pomanjkanje toka:
Varnost	se	zagotavlja	z	ventilom	za	termični	izpust	(katerega	montaža	je	obvezna	za	vse	aparate,	ki	delujejo	na	trda	
goriva),	ki	poskrbi	za	presežno	inercijo.
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3.20 - AKUSTIčNI ALARmI

ZVOčNI ALARm ZA mAKSImALNO 
TEmPERATURO

Kotel	je	opremljen	z	zvočnim	opozarjanjem,	ki	pomeni,	da	je	bila	
dosežena	previsoka	temperatura.

Temperatura	 je	določena	s	parametrom	3,	ki	 je	na	elektronski	
kartici	predhodno	nastavljen	na	88	°C.

Mogoče	 je,	 da	 mora	 biti	 v	 določenih	 okoliščinah	 nastavitev	
delovne	 temperature	 zelo	 visoka	 (npr.	 aerotermične	 naprave	
ali	ventilatorski	konvektorji,	nahajajoči	se	zelo	daleč	od	kotla),	
bolj	kot	je	to	določeno	s	parametrom	1	(delovna	temperatura	je	
80	°C).
V	tem	primeru	se	lahko	zvočni	alarm	za	previsoko	temperaturo	
sproža	pogosteje.
Dobro	 je	nastaviti	parameter	3	(Maks.	 temperatura	kotla	v	 ter-
mični	inerciji)	do	maksimalno	90	°C.
Ko	se,	nasprotno,	alarm	sproži,	 ne	da	bi	prišlo	do	dvigovanja	
parametra	za	 temperaturo	kotla,	 lahko	 to	pomeni,	da	 je	prišlo	
do	anomalij	pri	delovanju	sistema,	še	posebej	lahko	gre	za	pre-
močan	vlek	z	dimnika,	morda	 je	blokirana	črpalka	sistema	ali	
črpalka	akumulacije,	obtočna	črpalka,	ali	pa	je	prišlo	do	okvare	
elektronske	kartice.

Nasvet uporabniku:	če	je	potrebna	delovna	temperatura,	višja	
od	80	°C,	svetujemo,	da	proporcionalno	povečate	parameter	2	
(maks.	temperatura	kotla	v	termični	inerciji).

ZVOčNI ALARm ZA SONDE

Kotel	je	opremljen	s	sistemom	za	prekinjajoče	zvočno	opozarja-
nje,	ki	opozarja	na	prisotnost	ene	ali	več	anomalij	na	ravni	son-
de,	saj	so	morda	nepovezane	ali	pa	izven	dovoljenih	omejitev;	v	
vsakem	primeru	se	na	videu	pokaže	sporočilo,	ki	prikazuje	son-
do	ali,	sekvenčno,	sonde,	ki	so	pokvarjene	ali	nepovezane	ali	
pa	izven	omejitev	odčitavanja	(npr.	“Sonda	S4	ni	povezana”).	V	
primeru,	da	bi	bila	temperatura,	ki	so	ji	sonde	podvržene,	izven	
razpona	za	odčitavanje,	je	treba	počakati,	da	pride	temperatura	
nazaj	na	običajno	raven.	V	primeru,	da	ste	prepričani,	da	tempe-
ratura ni izven omejitev, zamenjajte sondo.

Če	se	težava	nanaša	na	priklop	sonde	in	je	zaznana	nepoveza-
na	sonda,	preverite,	ali	je	ta	dejansko	izključena:	če	je	izključe-
na,	jo	preprosto	priključite	nazaj;	če	pa	bi	bila	priključena,	pa	se	
alarm vseeno pojavi, se obrnite na servisni center, saj to pome-
ni,	da	je	sonda	okvarjena.
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Kontrole in vzdrževanje, ki je izvršeno brez-
hibno in v rednih intervalih, ter uporaba 
izključno originalnih nadomestnih delov, so 
glavnega pomena za delovanje brez težav 
in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo kotla. 
Vzdrževanje aparata je obvezno in mora biti 
skladno z napotki, navedenimi v teh navodi-
lih ter z zakonskimi predpisi in/ali lokalnimi 
določili.

Neizvršene kontrole in vzdrževanje lahko 
povzročijo materialne in osebne poškodbe

S	tem	razlogom	svetujemo,	da	za	pregledovanje	ali	vzdrževanje	
sklenete	pogodbo.	

Pregledovanje	služi	določanju	dejanskega	stanja	aparata	in	pri-
merjavo	z	nominalnim	stanjem.	To	se	izvaja	s	pomočjo	meritev,	
kontrol	in	opazovanja.	

Vzdrževanje	 je	obvezno	za	odpravljanje	morebitnih	odklonov	
dejanskega	stanja	od	nominalnega	stanja.	Običajno	poteka	s	
čiščenjem,	nastavljanjem	in	morebitno	zamenjavo	posameznih	
komponent,	podvrženih	obrabi.	

Te	intervale	za	vzdrževanje	in	njihov	obseg	določi	specialist,	na	
podlagi	stanja	aparata,	ki	ga	ugotovi	tekom	pregleda.

Navodila za preverjanje in vzdrževanje

Za	zagotavljanje	dolge	življenjske	dobe	 funkcij	
vašega aparata in za ohranjanje homologiranih 
pogojev	 izdelka,	 je	 treba	uporabljati	 izključno	
originalne nadomestne dele Unical.

Preden	se	 lotite	vzdrževanja,	 vedno	 izvršite	spodaj	omenjene	
postopke:	
•	 izključite	aparat	 iz	električnega	omrežja	s	pomočjo	 ločilne	

naprave	z	odpiranjem	kontakta	najmanj	3	mm	(npr.	varnostni	
razlogi	ali	močnostna	stikala)	in	se	prepričajte,	da	ga	ni	mo-
goče	naključno	zagnati.

•	 Zaprite	zaporni	ventil	za	plin	za	napajanje	morebitnega	po-
možnega	kotla,	pred	samim	kotlom.	

•	 Zaprite	morebitne	zaporne	ventile	na	dovodu	in	na	povratku	
ogrevanja, ter ventil vhoda hladne vode.

KONTROLA IN
VZDRŽEVANJE4

Ko so vse operacije vzdrževanja zaključene:
•	 je	treba	trde	ostanke	in	morebitne	odstranjene	sestavne	dele	

zavreči	skladno	z	veljavno	zakonodajo.	
•	 Treba	je	ponastaviti	začetne	priključke.
•	 Treba	je	preveriti	enakomernost	vžiga	aparata	in	se	prepričati,	

da	ne	pride	do	povratka	produktov	zgorevanja	med	delova-
njem.

•	 Če	naletite	na	anomalije,	preverite:
	 -	 učinkovitost	zajema	zraka
	 -	 pravilni	vlek	dimnika
	 -	 ali	je	razlika	v	tlaku	med	prostorom	inštalacije	in	zunanjostjo	

večja	od	4	Pa.			
•	 strokovno	kvalificirano	tehnično	osebje	bo	uporabniku	predalo	

poročilo	o	posegu,	kjer	bo	navedeno	naslednje:
 - morebitni zamenjani ali inštalirani nadomestni deli
	 -	morebitna	opažanja,	priporočila	in	predpisi
•	 odgovornost	uporabnika	je	shraniti	poročilo	skupaj	z	dobavlje-

no	priloženo	dokumentacijo,	tako	da	vam	bo	vedno	na	voljo	
za prihodnje posvete.
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Vzdrževanje ogrodja 

Nevarnost!
Preden se lotite kakršnegakoli posega na 
kotlu, se prepričajte, da so se kotel in vsi 
njegovi deli ohladili.

Opozorila 
-	 Nikoli	ne	izpuščajte	vode	iz	sistema,	tudi	ne	delno,	razen	če	

je to neizogibno treba storiti.
- Redno preverjajte dobro delovanje in brezhibnost voda in/ali 

naprav za izpust dimnih plinov.
-	 V	primeru	del	ali	vzdrževanja	na	strukturah	v	bližini	vodov	za	

dimne pline in/ali naprav za izpust dimnih plinov in njihove 
dodatne	opreme,	ugasnite	aparat	in,	ko	z	deli	končate,	pre-
verite	njegovo	učinkovitost.

-	 Ne	izvajajte	čiščenja	kotla	in/ali	njegovih	delov	s	sredstvi,	ki	
so	lahko	vnetljiva	(npr.	bencin,	alkohol,	itd.).

-	 Ne	puščajte	 vsebnikov	 vnetljivih	 snovi	 v	prostoru,	 kjer	 je	
inštaliran	kotel.

-	 Ne	izvajajte	čiščenja	termične	centrale,	ko	kotel	deluje.
-	 Ob	koncu	vsake	kurilne	sezone	je	treba	kotel	pregledati	in	

tako	zagotoviti	njegovo	brezhibno	delovanje.
	 Natančno	vzdrževanje	vedno	pripomore	k	prihranku	in	var-

nosti.

POMeMBNO
Za	čiščenje	uporabljajte	omela	 in	sesalnike;	če	
uporabljate	 krpe,	 se	prepričajte,	 da	na	 koncu	
vse poberete.
Vijaki	in	matice	morajo	biti	namaščeni,	treba	jih	
je	zaščititi	z	mastjo.

čIŠčENJE IN REDNO VZDRŽEVANJE KOTLA 
NA drvA

Vsak dan
-	 S	spodnje	košare	odstranite	pepel
-	 S	pomočjo	orodja,	priloženega	kotlu,	odstranite	podlago	oglja,	
tako	da	bo	skozi	reže	mrežice	padel	pepel,	ki	se	je	nabral	v	
magazinu	za	les.	Ta	postopek	bo	pripomogel	k	temu,	da	se	
rešetka	ne	bo	zamašila,	s	čimer	bi	prišlo	do	slabega	delova-
nja	kotla,	postopek	je	treba	izvesti	takrat,	ko	se	plamen	zelo	
zmanjša, pred novim nalaganjem drv.

Vsak teden
-	 Z	vseh	točk	skrbno	odstranite	vsakršen	ostanek	zgorevanja,	
ki	bi	se	nabral	v	magazinu	za	les.

-	 S	priloženim	omelom	očistite	trikotne	dele	kurišča.
-	 Odstranite	pepel,	nahajajoč	se	v	dimni	komori,	preko	lateralnih	

vratc, uporabite strgalo.
-	 Prepričajte	se,	da	reže	rešetke	niso	zamašene:	če	so	zama-

šene, si pomagajte z grebljico in jih sprostite.
-	 Če	po	čiščenju	na	zgoraj	opisan	način	kotel	še	vedno	ne	dela	
pravilno,	je	morda	vzrok	v	neustrezni	distribuciji	sekundarnega	
zraka.

V	tem	primeru:	
1)	preverite	umerjenost	odprtin	za	dovod	zraka	skladno	z	napotki,	
navedenimi	b	odstavku	„Regulacija	zraka	za	zgorevanje“.

2)	prepričajte	se,	da	dve	odprtini	za	sekundarni	zrak,	ki	vodita	
v	 ležišče	 rešetke,	nista	zamašeni:	 v	 tem	primeru	oba	voda	
očistite	z	mehkim omelcem. 

Vsak mesec
Preverite	delovanje	obvoda	na	način,	opisan	v	odst.	3.15.4	 in	
njegov brezhibni oprijem na zapiranje vrat.

Vsako leto
Glejte tabelo

Regulacija	mikro	stikala	za	vrata

Tesnjenje/čiščenje	obvoda	

Čiščenje	voda	primarnega	in	sekundarnega	zraka	

Ventilator:	splošna	revit+zija	in	kontrola	stanja	propelerja	ventilatorja,	čiščenje	in	mazanje	ležajev,	kontrola	
smeri rotacije in preverjanje, ali se propeler prosto vrti

Preverjanje,	ali	vrata	hermetično	tesnijo

Preverjanje brezhibnosti tesnil

Preverjanje delovanja varnostnih naprav

Čiščenje	dimnih	vodov

Preverjanje	brezhibnosti	ognje-odpornega	kamna/katalizatorja

Čiščenje	in	ponovno	razporejanje	nastavkov/gorilnika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vsako	leto

Mazanje	tečajev	in	ročic	za	odpiranje	vrat

X

OPERACIJE VZDRŽEVANJA 

X

Temeljito	čiščenje	kurišča	in	prehodov	dima	z	odstranjevanjem	zasušenih	madežev	in	prisotnih	saj

Umerjanje	regulatorja	vleka

Preverjanje	in/ali	morebitno	čiščenje	varnostnega	izmenjevalnika X
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Unical	zavrača	vsako	odgovornost	v	primeru	netočnosti	pri	transkripciji	ali	tisku.	
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