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Technické údaje

 Prípojka: 230 V/50 Hz
 Max. výkon siete: 375 W
 Max. výkon odvádzania 9,4 kW
 Nádrž paliva: 20 kg
 Výhrevnos ť: ca. 120 m2

 Potrubie pre odvod spalín: 80 mm
 Potrubie pre prívod vzduchu: 50 mm 
 Spotreba paliva: 1-1,6 kg/h
 Rozmer DxŠxV (mm) 650x600x1000

Palivo:  Odporúčané palivo pre túto pec sú pelety s čistým povrchom o rozmeroch Ø 6-8 mm, maximálnou dĺžkou 35 mm. Maximál-
na vlhkosť peliet by nemala presiahnuť 10%.  

Montáž

Pripojenie elektrického prúdu – (Obr. 1)

Pec je vybavená sieťovým káblom pre pripojenie elektrického prúdu s hodnotou napätia 230 V 50 Hz. Pripojenie na zadnej strane 
pece je zobrazené na obrázku 1.

Výfukový systém a prípojka na dymovod:
Rozmery komína sú stanovené podľa EN 13384. Typom konštrukcie sa jedná o automatickú  pec so zásobníkom na spaľovanie 
drevených peliet, s ventilátorom na výfukové plyny.  Výfukový ventilátor dopravuje plyny do komína. 
Pripojenie zariadenia, potrebnú projektovú dokumentáciu s návrhom komína podľa noriem (DIN 18160), rieši príslušný certifikovaný 
kominár!

Prívod vonkajšieho vzduchu:
Pre správnu funkčnosť musí mať pec k dispozícií dostatočné množstvo vzduchu, ktoré sa vykonáva prostredníctvom prívodu 
vzduchu. Prívod vzduchu musí byť priamo spojený s vonkajším priestorom.

Uvedenie do prevádzky

Odstrá ňte spálené zvyšky peliet pred tým, ako vykonáte nov ý proces vyhrievania.
Skontrolujte, či je správne vložený vypaľovací rošt . Naplňte zásobník s peletami. Zatvorte dvere priestoru horenia a príklop 
zásobníka a pomocou hlavného spínača spustite pec Obr. 1

Stlačte tlačidlo Zapnutia, kým sa nerozsvieti signalizácia zapnutia. Vyberte požadovaný mód a nastavte parametre. Po štarte 
pelety  automaticky padajú do vypaľovacieho roštu a začína proces zapaľovania. Po približne 5 minútach je proces zapálenia 
ukončený a prevádzkový plameň horí. Motor na dopĺňanie peliet je aktívny a motor ventilátora sa zapne. Výkon vyhrievania je 
riadený podľa zvoleného módu:  Manual, Temp, Weekly .

POZOR:
Regulácia výkonu je možná až po ukončení fázy zapálenia a po zhasnutí indikátora zapaľovača.
Ak by sa proces zapálenia nepodaril, pec sa automaticky vypne. Potom sa musí pec stlačením tlačidla Zapnutia spustiť znovu.



Ovládací panel

(Obr. 2)  

• Signalizácia zapnutia

• Signalizácia poruchy

• Tlačidlo Zapnutia / Vypnutia

• Tlačidlo nastavenia módu 
Máme možnosť nastavenia troch módov vykurovania:

Manual-  V tomto móde nastavujeme výkon vykurovania ručne.
Temp-  V tomto móde nastavujeme teplotu  na ktorú chceme vykúriť miestnosť.
Weekly - V tomto móde pracuje pec automaticky podla vašich nastavení 7 dní v týždni a každý deň je 

rozdelenýna 4 časové periódy.

• Tlačidlo nastavenia časova ča
Máme možnosť nastaviť zapnutie / vypnutie pece pomocou časovača. Maximálny čas nastavenia časovača je 7 hod. a 
minimálny je 1 hod.

• Tlačidlo udržania módu 
V móde Weekly je možnosť predĺženia aktuálneho pracovaného módu stlačením tohto tlačidla, mód bude udržaný až do 
opätovného stlačenia tlačidla. 

• Tlačidlo nastavenia 
 Pomocou tohto tlačidla nastavujeme rôzne dáta ako napríklad dátum, čas, požadovanú teplotu, nastavovanie weekly módu.

• Tlačidlo krok spä ť

• Tlačidlá pohybu hore / dole



Displej

(Obr.3)

Vypnutie
Pec sa vypína prostredníctvom stlačenia tlačidla Vypnutia a signalizácia zapnutia zhasne.
Ventilátor dobieha dovtedy, kým sa pec nenachádza z novu v bezpe čnej teplote vypnutia.  Dovtedy sa nesmie preruši ť 
napájanie elektrickou energiou !

Bezpečnostné funkcie
Pec má intergorvané následovné bezpečnostné funkcie:
V prípade poruchy, vypnutia motora posúvania peliet sa pec vypne a oheň dohorý.
V prípade poruchy, vypnutia motora ventilátora sa pec vypne a oheň dohorý.

Pec má integrované bezpečnostné snímače teploty a tlaku v priestore horenia. V prípade presiahnutia bezpečnej teploty sa 
automatický pozastavý prívod peliet do ohniska dokiaľ teplota neklesne pod stanovenú bezpečnú hodnotu. Pec sa nevypína.

Podobne v prípade zmeny tlaku v priestore horenia (otvorenie dvierok počas prevádzky, poruchy tesnenia,..) sa automatický 
pozastavý prívod peliet do ohniska a oheň svojvoľne dohasína. Pokiať sa tlak neobnový oheň dohorý a pec vyhlási poruchu.

Porucha elektrického prúdu
Pri poruche elektrického prúdu sa pec automaticky vypne a po jeho obnovení sa automaticky znovu nezapne.
V tomto prípade, počkajte kým sa pec úplne nevychladí, vyčistite rošt ohniska a znovu spustite pec.
Ak sa varovná kontrolka rozsvieti, pec má poruchu a  vypne sa.



Ďalšie problémy

problém dôvod riešenie

Ventilátor nefunguje po zapnutí pece Pec alebo kontrolný panel nieje napájaný Skontrolujte napájanie a aj napájací kábel

Nedochádza k posúvaniu peliet do pece : 
A: tretie svetielko bliká

Posuvná jednotka (šnek) nefunguje Skontrolujte či šnek alebo motor nieje 
blokovaný a či je šnek  pevne spojený s 
jeho pohonom 

B:tretie svetielko svieti Zásobník peliet je prázdny Doplnte pelety do zásobníka

C: červené svetielko bliká ale ostatné sú 
zhasnuté

Teplotný snímač vypol pec z dôvodu 
vysokej teploty pece

Skontrolujte pripojenie teplotného čidla, 
vymente teplotné čidlo 

D: tretie svetielko nesvieti Podávač peliet je bez napájania Skontrolujte napájacie vedenie pre pohon 
podávača

Po zapálení je napájanie vypnuté neskôr Podávač je vypnutý alebo pelety sú príliš 
malé

Reštartujte podávač peliet 

Oranžový alebo lenivý plameň, 
hromadenie peletiek, zanesené sklo

Nedostatok vzduchu pri horení Zvýšiť výkon dúchadla pri horení a 
vyčistíte prívodové potrubie vzduchu , 
skontrolovať či dvierka na peci sú 
dostatočne tesné 

Oheň zhasne a napájanie sa automaticky 
vypne

Zásobník je prázdny alebo peletky sú 
príliš malé

Doplnenie zásobníka správnym typom 
peletiek

Dúchadlo pracuje aj po vychladnutí pece Pokazený spínač pri nízkej teplote Výmena spínača

Málo teplého vzduchu Nekvalitné palivo, zapchatý vývod teplého 
vzduchu 

Použitie kvalitného paliva, vyčistenie 
vývodu teplého vzduchu 

Popol a dym vylietavajú z pece Chyba vo výfukovom potrubí Použitie tesniacej silikónovej gumy


