Návod na obsluhu, montáž a údržbu
lokálního plynového topidla

Zem ur ení:
CZ

Všeobecné upozorn ní:
Tento návod je platný pouze v p ípad , že kód zem uvedený na
plynovém topidle je totožný s kódem uvedeným na p ední stran .
Jestliže tento kód na topidle není, i te se technickými návody, které
obsahují d ležité informace týkající se úpravy topidla s ohledem na
podmínky jeho používání v p íslušné zemi.

Ve výrobcích jsou použity pr myslové vzory a patenty
spole nosti PLYNOSPOL®
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D kujeme Vám za projevenou d v ru a koupi plynového topidla VAFKY.
V íme, že budete s výrobkem spokojeni.

Popis topidla
Plynové topidla VAFKY je ur eno p edevším k vytáp ní rodinných dom ,
rekrea ních objekt , byt , menších objekt ale také pr myslových objekt .
Topidlo je osazené vysoce kvalitním ho ákem WORGAS, který
zabezpe uje kvalitní a ekologické spalování ušlechtilého paliva. Ho ák má
vysokou ú innost a nízkou produkci škodlivin. Je ovládaný plynovou
armaturou EUROSIT 630. V p ípad ztráty plamene dojde k bezpe nému
uzav ení p ívodu plynu termopojistkou. Nastavený výkon a teplotu
v místnosti kontroluje armatura EUROSIT 630. Vým ník tepla je vyrobený
speciální technologií z hliníku, což zabezpe uje velmi dobrou tepelnou
vodivost a dlouhou životnost. Kryt topidla je vyroben z oceli z d vod
zvýšené pevnosti. Je chrán ný moderní a ekologicky nezávadnou
povrchovou úpravou.

Technické údaje
Typ:

VAFKY
4.7

VAFKY
3.4

VAFKY
2.5

VAFKY
4.7

VAFKY
3.4

VAFKY
2.5

Provedení

C
p es ze

C
p es ze

C
p es ze

B
komín

B
komín

B
komín

Palivo

ZP/PB
G20/G30

ZP/PB
G20/G30

ZP/PB
G20/G30

ZP/PB
G20/G30

ZP/PB
G20/G30

ZP/PB
G20/G30

Jmenovitý p íkon ke spalnému teplu

kW

4,7

3,4

2,4

4,7

3,4

2,4

Spot eba plynu p i jm. p íkonu – ZP
PB

3

m /h
kg/h

0,439
0,366

0,322
0,266

0,226
0,187

0,439
0,366

0,322
0,266

0,226
0,187

Vstupní p etlak plynu do topidla

mbar

20/30

20/30

20/30

20/30

20/30

20/30

Nast. p etlak regulátoru SIT - max

mbar

15/28

15/28

15/28

15/28

15/28

15/28

Nast. p etlak regulátoru SIT - min

mbar

4/8

4/8

4/8

4/8

4/8

4/8

P ípojka potrubí

DN

15

15

15

15

15

15

hlavní ho ák

mm

1,75/1,1

1,5/0,95

1,3/0,8

1,75/1,1

1,5/0,95

1,3/0,8

zapalovací ho ák

mm

0,35/0,25

0,35/0,25

0,35/0,25

0,35/0,25

0,35/0,25

0,35/0,25

II2H3B/P

II2H3B/P

II2H3B/P

II2H3B/P

II2H3B/P

II2H3B/P

T ída NOx

2

4

4

2

5

4

T ída ú innosti

1

1

1

1

1

1

18

17

12,5

18

17

12,5

Vrtání trysek

Kategorie spot ebi e

Hmotnost bez obalu (cca)

kg

Výrobce prohlašuje, že výh evnou plochou se rozumí rozvinutý povrch
plášt spalovací komory plynového topidla.
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P íslušenství
K topidlu je dodávané koaxiální potrubí na odvod spalin a p ívod vzduchu
pot ebného k ho ení v p ípad provedení s odtahem p es ze , nebo
p erušova tahu spalin s montážními konzolami v p ípad komínového
provedení v jedné z následujících možností:
1. Koaxiální potrubí na odvod spalin a p ívod vzduchu v délce 700 mm
s košem na zamezení p ímého náporu v tru na potrubí.
2. Koaxiální potrubí na odvod spalin a p ívod vzduchu v délce 1 000 mm
s košem na zamezení p ímého náporu v tru na potrubí.
3. p erušova tahu spalin a montážní konzoly

Rozm rový a pozi ní ná rtek

Maximální možná délka otahu spalin je 1 100 mm.
Vzdálenost topidla od neho lavé st ny je 25 – 30 mm.
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Návod na použití – umíst ní a instalace
P ed instalací plynového topidla se p esv d te, zda místní podmínky
dodávky zemního plynu (s p ipojovacím tlakem 20 mbar) a nastavení
topidla jsou kompatibilní.

!

Instalaci plynového spot ebi e m že provést pouze
oprávn ná osoba.

!

Umíst ní a instalace musí být provedená v souladu s ( SN EN 1775,
TPG 704 01, SN 06 1008).
P i instalaci a používání plynového topidla musí být dodržená
( SN 06 1008 l. 12.2), zejména:
- plynové topidlo obsluhujte podle návodu na obsluhu,
- obsluhu plynového topidla mohou provád t pouze dosp lé osoby,
- plynové topidlo m že být bezpe n používáno v oby ejném prost edí
podle SN 33 2000-5-51 ve smyslu SN 33 2000-3

!

P i okolnostech vedoucích k nebezpe í p echodného vzniku
ho lavých plyn a par, nebo pracích, p i kterých by mohlo
vzniknout p echodné nebezpe í požáru, nebo výbuchu
(nap . lepení linolea, PVC apod.), musí být plynový
spot ebi v as, p ed vznikem nebezpe í, vy azený
z provozu.

!

- p ed montáží plynového spot ebi e musí mít uživatel od plynárenského
podniku povolení k p ipojení plynového spot ebi e na plynovou p ípojku.
- Plynové topidlo je nutné umístit tak, aby bylo pevn zav šeno na
neho lavém, rovném a pevném podklad , p esahujícím p dorys plynového
topidla nejmén o 100 mm na všech stranách.
- Na plynové topidlo a do vzdálenosti menší než je bezpe ná vzdálenost od
n ho (min. 100 mm) se nesmí pokládat nebo umis ovat p edm ty
z ho lavých hmot (nap . záv sy, záclony, police, parapetní desky apod.)
- Topidlo musí být umíst né nad neho lavou podlahou v bezpe né
vzdálenosti (min 100 mm)
- V p ípad zvláštního nebezpe í existujícího v jeslích a školkách na
ochranu malých d tí, p ípadn osob starých, nebo nemocných použijte p i
instalaci dostate ný ochranný kryt (není sou ástí dodávky).
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!

P ísný zákaz odstra ovat kryt topidla a dotýkat se t lesa
vým níku tepla za provozu – kryt nezakrývat !

!

Související normy:
SN 06 1008

- Požární bezpe nost tepelných za ízení.

SN 06 1401

- Lokální spot ebi e na plynná paliva. Základní ustanovení.

SN EN 1775 - Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní
tlak 5 bar – Provozní požadavky
SN 73 4201

- Komíny a kou ovody – Navrhování, provád ní a p ipojování
spot ebi paliv

TPG 704 01

- Odb rná plynová za ízení a spot ebi e na plynná paliva v budovách.

TPG 800 01

- Vyúst ní odtah spalin od spot ebi
zdi (fasád ).

na plynná paliva na venkovní

Posouzení shody plynových topidel VAFKY byla provedena dle p edpis : Na ízení
vlády . 177/1997 Sb. ve zn ní na ízení vlády 287/2000 Sb, kterým se stanoví technické
požadavky na spot ebi e plynných paliv.
SN EN 613:2001

- Konvek ní kamna na plynná paliva

Návod na obsluhu

- Otev eme hlavní uzáv r plynu p ed vstupem do topidla.
- Na obrázku 1 je znázorn ný regula ní knoflík v poloze „zav eno“.
- Regula ní knoflík oto íme z polohy „zav eno“ do polohy „hv zdi ka“
(obrázek 2)
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- Regula ní knoflík p itla íme až na doraz, tím vpustíme plyn do
zapalovacího ho áku a p idržíme asi 20 vte in.
- Potom p itla íme piezoelektrický zapalova , který zapálí plamínek na
zapalovacím ho áku (zkontrolujeme p es kontrolní okénko)
- Regula ní knoflík p idržíme stla ený ješt 20 vte in.
- Po uvoln ní regula ního knoflíku musí zapalovací ho ák ho et.
- Pooto ením regula ního knoflíku na požadovaný stupe od .1 až .7
(obrázek 3) dojde k zapálení hlavního ho áku.
- Nikdy nep etá íme na max. výkon (stupe .6, .7) ihned po zapálení
topidla. Po zapálení hlavního ho áku ho necháme cca 2-5 minut ustálit na
stupni .1, .2.

!

V p ípad , že po uvoln ní ovládacího knoflíku zapalovací
ho ák zhasne, celý cyklus zapalování zopakujeme až po
uplynutí 3 minut.

!

!

Nikdy a za žádných okolností topidlo

!

NEZAKRÝVEJTE

Vypnutí topidla
- Vypnutí topidla dosáhneme p eto ením ovládacího knoflíku do polohy
„zav eno“ (obrázek 1)
- P i dlouhodobém odstavení topidla z provozu uzav eme i plynový kohout
p ed topidlem

Údržba a servis
Na plynovém topidle m žete sejmout kryt a o istit vým ník tepla od
p ípadného prachu vysava em nebo vlhkým had íkem namo eným
v saponátu. Nepoužívejte edidla a agresivní rozpoušt dla – mohla by se
poškodit speciální povrchová úprava vým níku.

!

Nikdy ne ist te zah átý vým ník

!

Na modelech s p ípojnou hadicí je nutné ve smyslu platných p edpis a
norem po p ti letech provozu hadici vym nit (zabezpe í odborný servis)
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U komínových model zabezpe te kontrolu odtahu komínového t lesa
nebo vložky jedenkrát ro n .

!

Všechny ostatní údržbá ské a servisní práce m že
vykonávat pouze autorizovaný pracovník.

!

Doporu ujeme Vám po každé topné sezón nechat provést odbornou
servisní prohlídku, která rovn ž p ispívá k prodloužení životnosti a
bezpe nosti provozu topidla.
Poruchy hlaste p íslušné servisní organizaci podle místa bydlišt . P i
provád ní záru ní opravy je servisní technik povinen p edložit uživateli
osv d ení na vykonávání servisních oprav.

Pracovní postup p i montáži topidla
(Pro montážní organizace – vykonává pouze odborn zp sobilá osoba)
1. Ke st n p iložíme montážní plech a ozna íme velikost nasávacího
otvoru.
2. Vysekáme otvor.
3. Osadíme nasávací potrubí se spádem od topidla (maximální výškový
rozdíl je 5 mm), zevnit omítneme, nebo ho upevníme ve st n
alternativní výplní.
4. P iložíme montážní plech, vyrovnáme ho do vodorovné polohy a
ozna íme si první otvor pro kotvící vrut. Vyvrtáme otvor ø 6 mm. Do
vzniklého otvoru zasuneme kombinovaný vrut, ímž si zajistíme plech
proti pohybu. Ozna íme další otvor a postup opakujeme. Po vyvrtání
všech ty otvor (stále ø 6 mm) vyjmeme kombinované vruty a
odd láme montážní plech. Otvory zv tšíme vrtákem na ø 12 mm.
Zasuneme p iložené hmoždinky. Do hmoždinek namontujeme kotvící
kombinované vruty. Po našroubování vrut do hmoždinek použijeme
ob p iložené matice. Namontujeme je na metrickou ást závitu vrutu a
zajistíme je kontra.
5. Nasuneme montážní plech na nasávací rouru (která je již upevn ná ve
st n ) a kombinované vruty na kterých necháme pouze jednu matici.
Následnou manipulací s plechem ho vyrovnáme do rovnob žné polohy
vzhledem ke st n
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!

Plech se nesmí dotýkat st ny. Vzdálenost mezi st nou a
plechem musí být 25 – 30 mm. Tuto vzdálenost nastavíme
jako doraz na závitu kombinovaného vrutu maticí.

!

6. Ozna íme délku nasávacího potrubí. V nujte prosím pozornost ozna ení
tak, aby p esahoval plech nasávací roury montážní plech asi o 1 mm i
po jeho zkrácení. Odd láme montážní plech. Odd líme nepot ebnou
ást nasávacího potrubí.
7. Založíme montážní plech na doraz k maticím (jestliže jste postupovali
podle návodu je už nastavena správná poloha plechu vzhledem ke st n
a nasávací trubce – zabezpe eno maticí). Použitím druhé matice
dotáhneme montážní plech. P e nívající ást nasávacího potrubí (1 mm
– bod 6) pomocí kovové ásti šroubováku upravíme (vytvo íme záhyb)
po celém obvodu roury sm rem ven od st edu. Tím se zajistí upevn ní
roury v montážním plechu a zabrání se nežádoucímu uvoln ní.
8. Odšroubujeme horní a spodní držák (umíst ný na montážním plechu)
t lesa vým níku. Zasuneme t leso topidla do plechu a utáhneme ho
držáky.
9. Zvenku vsuneme výfukové potrubí. Délku výfukového potrubí
v p ípad pot eby upravíme tak, aby p esahovalo nasávací potrubí
o 25 – 30 mm.

!

Je d ležité délku výfukového potrubí ozna it (následn
zkrátit) tak, aby trubka dosahovala na celé hrdlo výfuku
v komo e vým níku a sou asn byl dodržen p esah výfuku
p es nasávací potrubí (viz. nákres v p íloze)

!

Jeho polohu zafixujeme delším vrutem a maticí umíst nou v p írub
nasávacího potrubí.
10.Založíme a p išroubujeme koš.
11.Vyrobíme plynovou p ípojku k topidlu (DN 15). Topidlo hadicí (sou ást
dodávky) p ipojíme na šroubení kulového ventilu (DN 15)
12.Umístíme kryt oh íva e.

!

P i provedení topidla typ B – komínové provedení, musí být
nainstalovaný p erušova tahu spalin – nákres zp sobu
p ipevn ní topidla je v p íloze.
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!

Uvedení do provozu
(pro oprávn né servisní techniky – t te pozorn )
P ed uvedením do provozu zkontrolujeme otev ení hlavního uzavíracího
ventilu p ed topidlem.
1. Na základ návodu na obsluhu zapneme topidlo

!

Zkontrolujeme správnost nainstalování topidla – nesmí být
namontovaný p ímo na st nu, t.z. montážní plech je
vzdálený od st ny cca 25 – 30 mm (neplatí p i komínovém
provedení)! V nujte prosím pozornost správnosti osazení
odvodu spalin. Výfuková trubka musí být p ichycená
k nasávací vrutem, musí p esahovat nasávací min. o
25 mm, musí být pevn nasunutá na výfukové hrdlo
oh íva e (viz. rozm rový a pozi ní ná rtek a obrázek
v p íloze)

!

2. Zkontrolujeme tlak na trysku malého ho áku; nastavovacím šroubem
upravíme tlak na trysku tak, aby velikost zapalovacího plamínku byla
cca 3 cm. Sou asn musí být spln ná podmínka pono ení termo lánku
do plamínku (cca 3 mm).
3. Uzav ením plynu zkontrolujeme funk nost termopojistky. Do 1 minuty
musí slyšiteln odpojit p ívod plynu na hlavní ho ák.
4. Pooto ením ovládacího knoflíku automaticky dojde k zapnutí na
minimální výkon ho áku, který se nastavuje U-manometrem na 40 mm
vodního sloupce (4 mbar) šroubem na automatice.
5. Oto ením ovládacího knoflíku na maximum dosáhneme maximální
výkon. Nastavíme ho U-manometrem na 150 mm vodního sloupce (15
mbar). (pozn.: P i vysoké teplot v místnosti cca 25 – 30 °C je nutné
termosystém automatiky kv li správnému nastavení maximálního
výkonu ochladit.)
6. V pr b hu provozu a nastavování výkon je nutné

!

Provést kontrolu t snosti spoj na topidle, nevyjímaje
plynovou armaturu. Sou ástí uvedení do provozu je i
kontrola odvodu spalin a umíst ní nasávacího koše.
Nasávací potrubí musí být o min. 20 – 30 mm kratší než
potrubí výfukové.
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!

7. Sníma teploty termosystému p ipevníme do prostoru mezi st nu a
montážní plech topidla pomocí p iložených plastových p íchytek do
p edvrtaných otvor v montážním plechu. Funk nost termosystému
ov íme jeho zah áním.
8. Pozorn vyplníme záru ní list, dáme zákazníkovi podepsat prohlášení že
byl pou en a seznámen s obsluhou topidla.
Takto uvedené topidlo je schopné bezpe ného a spolehlivého provozu.

P estavba topidla na palivo 3. t ídy - propan-butan
Pomocí p estavbové sady PB na daný typ topidla

1. Vym nit trysku hlavního ho áku a zapalovacího ho áku
Pr m ry trysek PB
PB

Vafky 4.7

Vafky 3.4

Vafky 2.5

Hlavní ho ák

1,1

0,95

0,8

Zapalovací ho ák

0,25

0,25

0,25

2. Zm nit nastavení tlak pod ho ákem na plynové armatu e
Dle postupu v kap. Uvedení do provozu (body 4. a 5.) se nastaví tlaky:
pro min. výkon 80 mm v.s. ( 8 mbar)
pro max. výkon 280 mm v.s. (28 mbar)

Zadní st na je shodná pro VAFKY i VAFKY standard (pohled zep edu).
Mnoho p íjemných chvil strávených v teple domova Vám p ejí pracovníci
spole nosti KVART – CZ, s.r.o.
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Záruční podmínky platné pro Českou republiku
Výrobce poskytuje záruku na Vaše topidlo, jehož kvalita odpovídá
nejnov jším vývojovým technologiím a materiál m.
1. Záru ní lh ta na plynové topidla je 24 měsíců. Záruka za íná b žet
dnem uvedení do provozu, nejdéle však do 6 týdn ode dne prodeje p i
dodržení uskladn ní v suchém a temperovaném prost edí mimo dosah
agresivních látek a ho lavin.
2. Nárok na záru ní opravu bude uznaný tehdy, když porucha bude bez
zbyte ného odkladu ohlášena servisnímu st edisku výrobk . P i nároku
na záru ní opravu je nutné p edložit ádn vypln ný originál záru ního
listu.
3. Po dobu záru ní lh ty budou bezplatn odstran ny všechny vady
materiálu a chyby výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo rozhodnout o
vým n nebo oprav chybného dílu v dob záru ní lh ty. Vym n né
díly z stávají majetkem výrobce.
4. Podmínkou pro uznání nároku na záru ní opravu je, že výrobek byl
nainstalovaný podle platných p edpis a norem oprávn nou firmou a
uvedený do provozu vyškoleným servisním technikem.
Servisní technik je povinen p edložit platné osv d ení na uvedení topidel
zna ky VAFKY do provozu.
Nárok na záruku zaniká, jestliže topidlo nebylo používané podle návodu na
obsluhu a provoz, p i poškození topidla uživatelem, neodborným zásahem
cizí osoby, použitím nevhodných chemických prost edk p i išt ní
oh íva e, p i použití díl cizí výroby, p i chybách vzniklých p epravou po
p evzetí topidla od výrobce, nebo vyšší mocí.
Záruka se nevztahuje na poruchy zavin né ne istotami v plynu,
spalovaném vzduchu, nevhodným odvodem spalin, nevhodným umíst ním
apod.
5. P i uplatn ní záru ní opravy se záru ní lh ta neprodlužuje a nová lh ta
nevzniká.
6. Nárok na vým nu nebo p im enou slevu z ceny nastává jen v p ípad ,
když výrobce není schopen v záru ní dob vzniklou závadu odstranit,
nebo rozhodne jinak
7. Nároky na náhradu škody vzniklých mimo výrobek, pokud to nevyplývá
ze zákona, jsou vylou ené.
8. Uvedení do provozu, nastavení, vyzkoušení, všechny záru ní a
pozáru ní opravy mohou provád t pouze pov ené servisní organizace.
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Příslušenství k výrobku
V samostatné krabici
Verze přes zeď
Krycí koš
Výfukové potrubí
Nasávací potrubí komplet
V sá ku:
- kombinovaný vrut M6
- matice M6
- hmoždinka 12
- držák idla
- šroub 2,9 x 9,5
- šroub 3,9 x 9,5
- t sn ní DN 15

1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
8 ks
4 ks
2 ks
2 ks
3 ks
1 ks

Komínová verze
P erušova tahu
konzola
---V sá ku:
- kombinovaný vrut M6
- matice M6
- hmoždinka 12
- šroub M6 x 10
- podložka 6,3
- držák idla
- šroub 2,9 x 9,5
- šroub 3,9 x 9,5
- t sn ní DN 15

1 ks
2 ks

4 ks
8 ks
4 ks
4 ks
4 ks
2 ks
2 ks
3 ks
1 ks

Způsoby využití a likvidace obalů

KVART – CZ, s.r.o. se zapojila do integrovaného systému sb ru
komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s. pod
klientským íslem EK-F06030848. Sb r obal uložených na sb rných
místech ve vaší obci zaru uje jejich recyklaci.
Vlnitá lepenka

- prodej sb rným surovinám
- do sb rných kontejner na sb rový papír

PE sá ky, vázací pásky

- do sb rných kontejner na plasty

Likvidace spotřebiče po ukončení životnosti
Starý spot ebi obsahuje hodnotné materiály, které by m ly být op tovn
využity.
Spot ebi prodat do sb rných surovin, nebo uložit na místo ur ené obcí
k ukládání odpadu.
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Příloha
Způsob montáže odtahu spalin přes zeď - provedení C

cca 25 - 30 mm

25 - 30 mm !!
P ichycení vnjšího krycího
koše samop eznými šrouby

Vn jší krycí koš
Maximální délka 1100 mm

P íruba odtahu spalin

Způsob montáže odtahu spalin do komína – provedení B
Komín

Spot ebi e v provedení do
komína se montují
s použitím prerušova e
odtahu spalin na p iložené
montážní konzoly.

Kou ovod není sou ástí
balení
pr m r kou ovodu 70 mm

- 15 -

KVART – CZ, s.r.o.
Dvorská 25
785 01 Šternberk
tel/fax 585 387 269
www.kvart-cz.eu

Verze: V-01092006
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