Technický popis

IDROFOX

Vážený paní, vážený pane,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek – kotel Idrofox.
Před jeho použitím Vás žádáme pročíst si pozorně tento návod, který Vás poučí jak s tímto výrobkem zacházet co
nejlépe a nejbezpečněji.
Pro další informace a dotazy nás kontaktujte na zelené lince

Upozorňujeme, že první zažehnutí kotle MUSÍ být provedeno CATem (centrum autorizované technické asistence
Edilkamin podle zákona 46/90), které prověří instalaci výrobku a potvrdí záruku na výrobek.
Autorizovaná centra technické asistence jsou zveřejněna na Internetových stránkách, portál www.edilkamin.com nebo
o ně můžete požádat na zelené lince výše uvedené.
Špatná instalace výrobku, jeho nesprávná údržba a nesprávné užívání výrobku mohou být důvodem pro neuznání záruky
na závady výrobcem.
PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ
KOTEL NESMÍ BÝT NIKDY V PROVOZU POKUD V ŘADU NENÍ VODA.
I JEDINÉ JEHO ZAŽEHNUTÍ „NA SUCHO“ JEJ MŮŽE POŠKODIT.
Kotel je projektován pro ohřev vody prostřednictvím automatického posunu paliva – pelet do prostoru ohniště.
Jediná rizika provozu kotle mohou pocházet z nedodržení zásad správné elektroinstalace nebo z přímého kontaktu elektrických
partií (vnitřních) pod proudem nebo stykem s otevřeným ohněm a horkých částí kotle anebo použitím nesprávného paliva.
Kotel je vybaven bezpečnostním signálním systémem v případě výpadku jeho jednotlivých funkcí, který garantuje jeho
automatické vypnutí.
Kotel musí být nainstalován přesně podle tohoto návodu a během jeho chodu nesmí být otvírána jeho dvířka, přísun paliva je totiž
řízen automaticky a nevyžaduje žádný jiný zásah.
V žádném případě nesmí být do ohniště nebo nádrže vloženy žádné jiné látky než ty, které js ou určeny tímto návodem.
Čištění kouřového kanálu nesmí být provedeno použitím hořlavým čistícím prostředkem.
Čištění ohniště a nádrže musí být prováděno za STUDENA vysavačem.
Čištění skleněných partií provádět vhodným přípravkem pro čištění skla (např. Gl assKamin) a hadříkem. Sklo zásadně čistit za
STUDENA.
Během chodu kotle odvodní potrubí a dvířka kotle dosáhnou vysokých teplot.
V blízkosti kotle neodkládat předměty, které nejsou odolné vysokým teplotám.
Nepoužívat NIKDY tekuté zápalné látky pro zapálení kotle.
V kotelně musí být zajištěno dobré proudění vzduchu a neucpávat nikdy vlastní vzduchové vstupy kotle.
Nenamáčet nikdy kotel ani při jeho čištění a nedotýkat se jeho částí pod proudem mokrýma rukama.
Neprovádět žádné redukce nebo úpravy na odvodním kouřovém potrubí.
Kotel musí být umístěn v místnosti jež odpovídá protipožárním předpisům, vybavené podle norem napájením kotle a odvodem jím
vyprodukovaných zplodin tak, aby byl zajištěn jeho nerušený a bezpečný provoz.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A STANOVENÝCH NORMÁCH CE VÝROBKU
Edilkamin prohlašuje, že kotel Idrofox odpovídá stanoveným výrobním normám se značkou CE
Evropské směrnice
CEE 73/23 a následného pozměňovacího návrhu 93/68 CEE
CEE 89/336 a následného pozměňovacího návrhu 93/68 CEE, 92/31 CEE, 93/97 CEE
Pro instalaci výrobku v Itálii sledovat odkaz UNI 10683/98 a následující úpravy týkající se termohydrosanitárních
instalací a vyžádat si od zhotovitele instalace prohlášení, že instalace je v souladu se zákonem 46/90.
Pro instalaci výrobku v ostatních zemích postupovat podle místních zákonů a norem.
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PRINCIP FUNKCE KOTLE
Jako palivo kotel využívá pelety jež jsou malé válečky
s lisovaného dřeva jejichž hoření je řízeno automaticky.
Teplo vznikající hořením ohřívá převážně vodu a v malé
části vyzařuje do místnosti kde je umístěn kotel.
Nádrž paliva je umístěna v horní části kotle.
Pro naplnění nádrže palivem je v její zadní části umístěn
poklop nádrže. Palivo (pelety) je dodáváno se zásobníku
(A) a pomocí šnekového dopravníku (B) poháněného
elektropřevodovkou (C) je dodáváno do nístěje prostoru
hoření kotle (D).
Zapálení pelet se děje žhavým vzduchem vyproduko vaným elektrickým odporem (E), který je do nístěje
vháněn odstředivým ventilátorem (F). Vzduch potřebný
k hoření je vháněn z prostoru (v němž musí být umístěn
lapač vzduchu, který nemá přímé napojení na kotel)
odstředivým ventilátorem (F).
Kouř z ohniště je vyháněn stejným odstředivým
ventilátorem (F) do nátrubku (G) umístěným ve spodní
boční části kotle. Popel propadá do spodní zásu vky (H)
odkud musí být odstraněn.
Voda v kotli se ohřívá a je čerpadlem ( I), které je
součástí kotle vháněna do řádu.
Kotel má uzavřenou expanzní nádržku s pojistným
přetlakovým ventilem.
Pro dosažení vysokého efektu hoření jsou dodávka
množství paliva, odvod kouře, přísun vzduchu pro
hoření a aktivace čerpadla řízeny elektronickými
obvody.
Způsob funkce (pro lepší představu jsou zobrazeny
detaily na str. 15)
Nastavením požadované teploty vody na panelu
(doporučuje se teplota vody 60°C) kotel si reguluj e
výkon dosáhnutí a udržování nastavené teploty. Pro
rozvody vody malých dimenzí je možno nastavit funkci
EKO (kotel se vypne a opětovně zapne na základě
teploty vody).
Opláštění kotle je provedeno v těchto barvách a
materiálech:
- z ocele v barvě šedé nebo červené
- z keramiky v barvě béžové, modré nebo bordó
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TERMOTECHNICKÉ ÚDAJE
Kapacita nádrže
35
Celkový výkon
do 90
Průměrně
Výkon vody
79-80
Celková užitková síla
4,5/18,5
min/max
Celková užitková síla vody 3,5/15
min/max
Autonomie min/max
9/35
Spotřeba paliva
1/4
Ohřevní objem pro vlastní
80/ 360
výkon vody
počítáno pro 35 kcal/m3 h
Váha ocel/keramika
200/225
Průměr kouřového odvodu 8



kg
%
%
kW
kW
hodin
kg/h
m3

ELEKTRICKÉ ÚDAJE
Napájení
230Vac ± 10%
50 Hz
Vypínač on/off
ano
Absorpční průměrná síla
300
W
Absorpční průměrná síla
400
W
při zažehnutí
Frekvence ovládání
infračervené
Celková ochrana napájení Pojistka 2A,
250 Vac 5×20
Pojistka 2A,
Ochrana elektronické
desky
250 Vac 5×20

kg
cm

 Objem vytápění se vypočítá podle výhřevnosti pelet a podle toho v jaké prostředí se nachází vyhřívaný objekt a
jak stanoví zákon10/91.
 Velmi záleží na účinnosti na terminálech rozvodu. Berte v úvahu, že vyžadují výkon do 15 kW.
Poznámka k palivu.
Kotel Idrofox je projektován a programován na spalování pel et.
Pelety je palivo ve formě malých válečků o průměru cca 6 mm zhotovených s pilin, odpadového dřeva lisovaných pod vysokým
tlakem bez použití lepidla a jiných příměsí. Je prodáváno v pytlích o hmotnosti 15 kg.
Pro nepoškození funkcí kotle je NEZBYTNÉ po užívat pouze tohoto paliva. Používání jiného paliva včetně dřeva je důvodem
odmítnutí garance výrobcem.
Edilkamin projektoval, testoval a programoval kotle, které vykazují nejlepší služby za použití pelet s následujícími vlastnostmi:
průměr: 6 – 7 mm, maximální délka 40 mm, maximální vlhkost 8%, výhřevná hodnota: nejméně 4 300 kcal/kg .
Použití nevhodných pelet může přivodit snížení výhřevnosti, anomálie provozu kotle, zablokování z důvodu ucpání, znečištění skla,
nehořlavost atd.

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
Vzpomenout si, vždy
kontrolovat bezpečnou
protipožární vzdálenost.
Viz str. 9

VSTUPNÍ ROZHRANÍ AUX
Na elektronické desce na vstupu AUX je možno nainstalovat CATem zařízení dálkového zažehnutí
a zhasnutí kotle
.
Technický popis - Idrofox Edilkamin

5

Technický popis - Idrofox Edilkamin

6

poz.

kód

počet

kód

počet

kód

počet

1 Antivibrační nožka 40x25x8/70 shr

popis

274040

4

38 Horní uzávěr nakládače

247480

1

81 Pravé rameno upevnění opláštění

270870

1

2 Kovová struktura

264490

1

39 Půlskořápka uzávěru šneku

247330

1

82 Elektronická deska

271480

1

3 Popelová zásuvka

270310

1

40 Bezpečnostní termostat šneku

255360

1

83 Přívodový kabel

230210

1

4 Zarážka popelníku

271570

1

41 Korpus nakladače

270350

1

84 Souprava elektrických kabelů

271490

1

5 Horní litinový rošt

270860

1

42 Těsnění průchodu pelet

270690

1

85 Dálkové ovládání

232730

1

6 Škrabka pro čištění odvodů

272450

1

43 Teflovová objímka šneku

249010

2

86 Odvzdušňovací kohoutek 3/8“

269550

1

8880

4

44 Hřídel šneku

249343

1

87 Automatický ventil výpustě vzduchu

269560

1

8 Přední kryt pro nahlédnutí

270930

1

45 Keramické těsnění nakladače

247380

1

88 Pojistný ventil ½“ M/F

699570

1

9 Koncovka škrabky

252330

2

46 Horní příruba zablokování hřídele

247320

1

89 Kmen průměr 20 výpusť 3/4

269670

1

10 Přední škrabka

272390

1

47 Bozola zablokování elektropřevodovky

232580

1

90 Pojistný ventil 3 bar

269520

1

11 Zadní škrabka

272523

1

48 Elektropřevodovka MK2, rpm

237900

1

91 Cirkulátor 25/50

269510

1

12 Poklop odvodů

272530

1

49 Termočlánek sonda kouře

255370

1

92 Pojistný termostat vody 100°C

269540

1

13 10x těsnění černé přilnavé

425810

L=0,7 m

50 Vnitřní uzávěr spadu pelet

271780

1

93 Expanzní nádobka uzavřená ¾ mod. 8-7508

269500

1

14 Inox. šrouby TCL/šestiúhelníková drážka M5x16

206350

2

51 Odsavač kouře

215130

1

94 Gumová antivibrační zátka

234420

4

15 Horní top

270660

1

52 Keramické těsnění odvodu kouře

201010

1

95 Niples 3ú4

269640

4

16 Rozpěrky

196370

4

53 Litinový kouřový šnek

255090

1

96 Přívodní trubka 2

269710

1

17 Střední top

270340

1

54 Těsnění odvodu kouře

201020

1

97 Ohyb ½“M ½“F

269650

2

18 Horní kontrolní uzávěr z litiny

270770

1

55 Odvod kouře

270280

1

98 Přívodní trubka 1

269700

1

19 Silikonová zátka

216510

2

56 Poklop odvodu kouře

270300

1

99 Trubka zpátečního přívodu

269660

1

20 Horní top

270330

1

57 Vnitřní přepážka nístěje

363820

1

100 Kryt kapilárních nástrojů

269580

1

21 uzávěr poklopu pelet

270680

2

58 Nístěj

270900

1

101 Přípojka ½“M 3/8F

272160

1

22 Poklop pelet

270320

1

59 Popelový rošt

270980

1

102 Spojovací trubka

269690

1

23 Synotický vypínač

232720

1

60 Dvířka nístěje

270290

1

103 Připojovací ohyb expanzní nádržky

269680

1

24 Manometr

269590

1

61 Elektrický zažehovací odpor

248510

1

104 Zásuvka el. proudu s vypínačem

235210

1

25 Háčková svorka horních dvířek

270820

1

62 Rezistenční objímka zapalování

247350

1

105 Upevňující kostka trubek ¾

261980

5

26 Levá plošina

270910

1

63 Litinové křídlo

269040

1

106 Zadní spodní panel

270620

1

27 Pravá plošina

270820

1

64 Těsnění litinového křídla průměr 13

224660

L=1,9m

107 Zadní horní panel

270200

1

28 Levá základna

190420

1

65 Regulační čep M10 horní

272560

1

108 Rukojeť křídla

197560

1

29 Pravá základna

190410

1

66 Hmoždík M5x20

44830

1

109 Kabel Flat

272540

1

30 Panel z šedé ocele

197600

2

67 Záklopka klikyŠroub

194440

1

110 Snímačtlaku

238030

1

30 Panel z červené ocele

197590

2

68 Šroub TSP/šestiúhelníková drážka M5x20

246130

2

111 Silikonová trubička snímače tlaku

199040

1

31 Bok H 13,5 z modré keramiky

201410

8

69 Vlnitá podložka D.8

162470

2

112 Čtecí sonda teploty vody

271500

1

31 Bok H 13,5 z béžové keramiky

213230

8

70 Držák skla levý

270710

1

113 Rukavice pravá EK

6630

1

31 Bok H 13,5 z bordó keramiky

213210

8

71 Sklo

193630

1

114 Stěrka

196500

1

32 Bok H 40 z modré keramiky

201420

2

72 Držák skla horní

270720

1

115 Ukazatel vlhkosti

261320

1

32 Bok H 40 z béžové keramiky

213240

2

73 Držák skla pravý

271770

1

116 Kartáč

272310

1

32 Bok H 40 z bordó keramiky

213220

2

74 Profil přívodu vyduchu

270730

1

117 Zpětný ventil

269600

1

33 Upevňující souprava pro oláštění z keramiky

166490

8

75 Regulační čep M10 spodní

270570

1

118 Pojistný ventil vnitřní, vnější ISO 228

269570

1

33 Upevňující souprava pro oláštění z kovu

166490

4

76 Litinový spodní krzr

269360

1

119 Těsnění ¾“

262010

7

34 Ochranný rošt pelet

270790

1

77 Rukojeť spodního krytu

270810

1

120 Těsnění ½“

262020

1

35 Zadní stěna zásobníku pelet

270580

1

78 Těsnění spodního krztu

224660

L=1,02m

121 Těsnění 1“

269620

2

36 Zásobník pelet

270830

1

79 průměr 13

173050

L=1,3 m

122 Silikonové těsnění 1“ ½

262030

2

37 Pletené těsnění průměr 6

250404

L=0,78

80 Přilnavé těsnění 8x2 černé

270880

1

7 Kostka M5

poz.

popis

poz.

popis

ÚLOHA BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ KOTLE A JEHO ÚČEL
Kouřový termočlánek: je umístěn na kouřovém odvodu a čte jejich teplotu. Reguluje fází zapalování a

v případě velmi nízké nebo naopak příliš vysoké teploty vyprovokuje blokující fázi (Stop plamenu nebo
Vysoká teplota kouře).
Snímač tlaku: sděluje snížení tlaku odsávání kouře a v případě nedostatečného odsávání kouře

(nedostatečné odsávání kouře nebo při nezavřených dvířkách kotle) přeruší dodávku pelet přerušením
dodávky elektrického proudu do elektropřevodovky.
Bezpečnostní termostat šnekového dopravníku : je umístěn v blízkosti zásobníku pelet, podmiňuje

blokující fázi v případě příliš nízké nebo vysoké teploty.
Sonda snímající teplotu vody: načítá teplotu vody v kotli, posílá informace na informační panel, který

reguluje čerpadlo a upravuje výkon kotle. V případě velmi vysoké teploty zajistí blokující fázi.
Bezpečnostní termostat přehřátí vody: načítá teplotu vody v kotli. V případě příliš vysoké teploty vyvolá

fázi vypnutí kotle přerušením dodávky elektrického proudu do elektropřevodovky. Pokud nastane tento
případ je kotel vybaven zásahovým tlačítkem vzadu na kotli.
Přetlakový ventil: na dosažení potřebného předepsaného tlaku tento ventil zajišťuje odchod nadbytečné

vody v řádu.
Manometr: je umístěn pod víkem v místě kde je prováděno naplňování peletami a umožňuje načítání tlaku

vody v kotli.
V PŘÍPADĚ ZABLOKOVÁNÍ KOTEL SIGNALIZUJE DŮVOD ZABLOKOVÁNÍ NA DISPLAY A UKLÁDÁ
ZABLOKOVÁNÍ DO PAMÉTI.
ÚLOHA KOMPONENTŮ JIMIŽ JE KOTEL VYBAVEN
Odpor: navozuje zahájení hoření pelet. Zůstane zapnut ve fázi zapalování dokud teplota kouře není

zvýšena o 15°C.
Odvod kouře: „vytlačí“ ven kouř a navodí cyklon podporující hoření.

Elektropřevodovka: převádí pohyb šnekového dopravníku dopravujícího pelety z nádrže do nístěje.

Čerpadlo: „tlačí“ vodu do řádu.

Expanzní uzavřená nádržka: „absorbuje“ změny objemu vody v kotli.


Doporučuje se uvažovat o další uvažovat o další expanzní nádržce pro řád!
Jolly pro odvzdušnění: je umístěn v horní části, umožňuje „vypuzení“ eventuelně přítomného vzduchu.

Odvzdušňovací ruční ventilek: umístěna v horní části a umožňuje „vypuzení eventuelně přítomného

vzduchu.
Odpadní kohoutek: umístěn uvnitř kotle ve spodní části, doporučuje se ho otevřít pro případ jestliže

je potřeba odpustit vodu z kotle.

MONTÁŽ A INSTALACE (CAT – centrum technické asistence)
Zásadně je potřeba dodržovat při montáži a instalaci normy jednotlivých zemí kde k montáži dochází. V Itálii
najdeme odkaz v normě UNI 10683/1998 nebo v normách následných a podle zákona46/90 s ohledem na určitá
lokální nařízení nebo nařízení Sanitární regionální služby. V případě umístění kotle ve vícebytovém domě je potřeba
zkonzultovat toto se správcem nemovitosti.
OVĚŘENÍ ZDA KOTEL JE V SOULADU S OSTATNÍM ZAŘÍZENÍM
Podle normy UNI 10683/98 kotel nesmí být umístěn ve stejném prostředí kde se nacházejí další plynové spotřebiče
typu B.
OVĚŘENÍ PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU (UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ NA
PŘÍSTUPNÉM MÍSTÉ)
Kotel je vybaven kabelem elektrického připojení do zásuvky 230V, 50 Hz pokud možno s magnetotermickým
vypínačem. Výchylky napětí vyšší než 10% mohou způsobit poškození kotle (na upravení napětí se předpokládá montáž
odpovídajícího diferenciálního přepínače). Elektrický rozvod musí být v souladu s příslušnými normami a pečlivě
ověřte uzemnění. Přívod elektrického proudu musí být adekvátní k výkonu zařízení.
UMÍSTĚNÍ
Pro správnou funkci kotle jeho umístění musí být vodoměrné.
Ověřit nosnost podlahy.
Technický popis - Idrofox Edilkamin
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BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŹÁRNÍ VZDÁLENOSTI
Kotel musí být nainstalován při dodržení následujících bezpečnostních
opatření:
- minimální vzdálenost boků a zadní části kotle je 40 cm od bezprostředně
hořlavých materiálů.
- umístění snadno hořlavých materiálů musí být více než 80 cm před kotlem.
- jestliže kotel je umístěn na podlaze z hořlavého materiálu musí být pod něj
vložena nehořlavá izolační plocha, která podstavu kotle převyšuje alespoň
20 cm po bocích a 40 cm v přední části.
Na kotli a v jeho blízkosti nesmí být umísťovány žádné hořlavé předměty.
V případě na pojení kotle v místností, která má dřevěné nebo z jiného
hořlavého materiálu stěny je nutno vybavit odvodní kouřové potrubí izolačním
keramickým nebo jiným izolačním materiálem.

Vzdálenost od hořlavých materiálů
Nehořlavá izolační plocha

PŘÍVOD VZDUCHU
Je nutné, aby v místnosti kde je umístěn kotel byl také umístěn přívod vzduchu o ploše nejméně 80 cm².
ODVOD KOUŘE
Odvod kouře musí být samostatný pro kotel (není připuštěno napojovat eventuelní další spotřebiče v místnosti
do společného komínu).
Odvod kouře se děje pomocí trubek o průměru 8 cm umístěných z boku kotle.
Je na uvážení zda umístit rozvod ve tvaru písmene V s uzávěrem pro shromažďování kondenzátu na začátku svislého
odvodu.
Odvod kouře kotle musí být v provedení ocelových trubek nebo z černě (odolnost 450;C) s dobrou průchodností.
Trubky musí být svařeny hermeticky. Na ošetření trubek a pro jejich eventuální izolaci je třeba používat materiály
odolné teplotě alespoň 300°C (silikon nebo tmely pro vysoké teploty).
Horizontální úseky můžou mít dálku až 2 m. Je připuštěn počet tří ohybů o 90°.
Je nezbytné (v případě, že odvod kouře není zaveden do jednoho komínu) vertikální dobře upevněný úsek v délce
1,5 m (s výjimkou kde by byly narušeny podmínky bezpečnosti) a protivětrový terminál. Vertikální vedení odvodu
kouře může být jak vnitřní tak vnější. Jestliže vertikální odvod je zvnějšku musí být nevodivý.
Komín pro napojení odvodního kanálu kouře musí být určen pro pevná paliva a pokud má větší průměr než 150 mm
je nutno jej upravit uzavřít tak aby došlo k jeho těsnosti a neprůchodnosti mezi jeho zdivem a porubím.
Všechny úseky vedení kouře musí být přístupné jejich zkontrolování. V částech kde není možný volný přístup musí
být dvířka pro kontrolování funkčnosti a čištění.
Doporučené instalace jsou uvedeny na následujícím zobrazení.

Kouř
H minimálně 1,5 m

Kouřovod
ve zdi

Průchod vzduchu
z okolí min. 80 cm³

Technický popis - Idrofox Edilkamin
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NAPOJENÍ OBĚHU VODY (ze strany pověřeného CATu)
KOTEL NESMÍ BÝT NIKDY V PROVOZU BEZ VODY V ŘÁDU.
I JEDNO JEHO UVEDENÍ DO PROVOZU „ZA SUCHA“ MUZE PŘIVODIT JEHO POŠKOZENÍ.
Napojení oběhu vody musí být provedeno kvalifikovaným personálem, který může vydat osvědčení o provedení práce
odpovídající zákonu 46/90.
Ošetření vody
Provést ošetření vody přidáním nemrznoucích prostředků, prostředků zamezujícím usazování vodního kamene a
provokujícím rez. V případě jestliže oběhová voda má tvrdost vyšší jak 35°F je nutno použití změkčovacích
prostředků vody, sledujíc předpisy UNI 8065-1989 (ošetření vody termických oběhů použitých v obytných
objektech).
Praktická poznámka
Pro připojení oběhu a vypouštění vody (viz stranu 4) přihlédnout i k jejich dostupnosti v případě budoucího
přemístění kotle (například použitím flexibilních trubek alespoň o 0,5 m).
Následovně jsou zobrazeny některá schémata ukazující možné rozvody.

Technický popis - Idrofox Edilkamin
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Na dvou předepsaných schématech je určeno použití příslušenství, které nabízí Edilkamin
Souprava 4 (kód 264290) kompletní souprava pro termokamna pro produkci teplé vody (výměník o 20

plotýnkách, třícestný poháněný ventil, ventil pro odvod tepla, měřič průtoku s elektronickou regulací).
Volitelná skříňka pro umístění soupravy na zeď (kód 262140)

Boilery s jedním nebo dvěma pevnými výměníky pro produkci a zásobu teplé vody s kapacitou 150 l.

Kromě výše jmenovaného jsou k dispozici i jednotlivé části (výměník, ventily atd.).
První zažehnutí (CAT)
V prvé řadě ověřit, zda vodní řád je správně proveden a vybaven dostačující expanzní nádržkou garantující
bezpečnost. Přítomnost nádržky umístěné v kotli není dostatečnou zárukou ochrany před rozpínáním vody uvnitř
řádu.
Připojit kotel k elektrickému proudu a zkontrolovat dodávku proudu v chodu za studena (provádí CAT – servis
technické asistence).
Provést naplnění řádu prostřednictvím příslušného plnícího kohoutku (doporučuje se nepřekročit tlak více jak 1 bar).
Během fáze plnění řádu odvzdušnit čerpadlo a odvzdušňovací kohoutek.
Po provedení naplnění řádu vodou ověřit správné napojení trubek odvádějících kouř, provést naplnění šnekového
dopravníku současným stisknutím tlačítek + a – . Zhruba po 5 minutách začnou padat první zrna pelet do nístěje.
Stisknutím tlačítka 0/1 je kotel připraven k zažehnutí.

Technický popis - Idrofox Edilkamin
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MONTÁŽ OPLÁŠTĚNÍ
Kódy náhradních dílů se nachází v zobrazení na str. 7
KERAMICKÝ IDROFOX
Seznam částí tvořících opláštění
profily opěrného rámu keramické části
pravá základna ze slitiny (29)
levá základna ze slitiny (28)
8 svorek pro boční keramické části (33)
8 bočních keramických malých dílů H 13,5 (31)
2 velké boční keramické velké díly H 40 (32)

Montáž opláštění
Poté co je umístěna struktura jak ukazuje
předchozí instrukce provést následující:
položit díly základny kotle vycentrované vůči
jeho struktuře.
Umístit první malý boční díl od spodu.
Přišroubovat na kovové profily již upevněné
na kotli první upevňující opěrku provléknutím
jejího spodního svorníku do bočního malého
keramického dílu.
Upevnit druhý malý keramický díl nasazením
do opěrky. Přišroubovat ke kovovému profilu
upevňující opěrku provléknutím jejího
spodního svorníku do malého keramického
dílu a tak dále pokračovat až do celkové
montáže pláště.

OCELOVÝ IDROFOX
Seznam částí tvořících opláštění
levá slitinová základna (28)
prvá slitinová základna (29)
2 boční ocelové díly (30)
(pravý a levý zaměnitelný)
4 závěsné třmeny pro ocelové díly (33)

Montáž opláštění
Po umístění struktury jak ukazuje předchozí instrukce
postupovat následovně:
uložit části základny vycentrované vzhledem k struktuře.
Zasunout boční díl do struktury

Technický popis - Idrofox Edilkamin
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PROPOJENÍ
Panel s displejem se 4mi tlačítky
0/1 : pro zapnutí a vypnutí
Menu: pro vstup do menu
+/- pro zvýšení nebo snížení nastavení
Dálkové ovládání
Při použití dálkového ovládání jej musíme namířit ve směru ke kotli. Zvukový tón
potvrdí příjem a provedení příkazu.
4 tlačítka : 0/1, Menu + a -.
Pro zažehnutí a zhasnutí, pro zvýšení a snížení teploty.
Nejčastější případ špatné funkce dálkového ovládání jsou vybité baterie, je nutno je
včas vyměnit za nové.

Manometr.
Je důležitý především pro techniky. Je uložen pod víkem kudy dochází plnění pelety a slouží pro indikaci tlaku
v řádu.

UŽÍVÁNÍ
První zažehnutí. První zažehnutí provádí místní CAT (centrum technické asistence)
Při prvním zažehnutí mohou být cítit lehké zápachy pocházející vypalováním barvy jež se zakrátko vytratí.
Před zažehnutím je třeba ověřit:
 Správnou instalaci a připojení řádu (zkontrolovat odvzdušnění)
 Napájení elektrickým proudem ( kontrolovat pozici vypínače)
 Uzavření dvířek.
 Čistotu nístěje.
 Standardní indikátor na display (datu a hodinu).
NAPLNĚNÍ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU.
V případě vyprázdnění zásobníku pelet pro naplnění šnekového dopravníku stisknout zároveň tlačítka + a -.
Tento manévr je třeba provést před zažehnutím jestliže se kotel zastavil protože došly pelety.
Jedná se o normální stav jestliže zůstane v zásobníku zbytek pelet, který šnekový dopravník nestačil odebrat.
ZAŽEHNUTÍ
Automatické zažehnutí
Na standardním kotli dvojím stisknutím tlačítka 0/1se zahájí procedura zážehu a objeví se po několik minut nápis
Start (zažehnutí nemá předepsaný čas, jeho délka může být zkrácena automaticky jestliže informační panel přijal
některé testy). Asi po 5ti minutách se objeví plamen. Jedná se o normální jev jestliže v nístěji vznikne malé množství
dýmu před plamenem. Nápis Start zůstane zobrazen tak dlouho dokud vývoj plamene se neustálí.
Ruční zažehnutí
V případě nižší teploty pod 3°C jež nedovoluje elektrickému odporu se rozžhavit a nebo při dočasném výpadku
funkce odporu je možno použít pevný podpalovač (PEPO). Vložit do nístěje dobře zapálený podpalovač. zavřít dvířka
a stisknout tlačítko 0/1.
Technický popis - Idrofox Edilkamin
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ZPŮSOBY PROVOZU
Na panelu se nastavuje požadovaná teplota vody v řádu (doporučujeme 60°C) a kotel upravuje výkon pro její dosažení a
udržení.
Pro řády malých dimenzí je možno aktivovat (viz úpravy CAT) funkci ECO. V tomto případu kotel se vypne při
dosažení teploty vody a následovně se zapne pro úpravu výkonu.
Vypnutí
Za chodu kotle dvojím stisknutím tlačítka 0/1 se nastaví vypnutí kotle a toto se zobrazí na display jako OFF (po dobu
10 minut).
Fáze vypnutí předpokládá:
 Přerušení spadu pelet.
 Maximální ventilaci.
 Aktivní oběh vody.
Během vypínání nikdy nevytahovat zástrčku.
Nastavení času
Dvojím stisknutím tlačítka Menu se zapne Menu čas. Umožní nastavení časových parametrů funkce hodin uvnitř
jednotky.
Programování týdenního intervalu
Stisknutím tlačítka po dobu dvou sekund se zapne regulace hodin a stisknutím + a – se uvede do chodu týdenní
programování označené na display jako „timer on/off“.
Umožní nastavit počet zažehnutí a zhasnutí denně (maximálně však 3) každého dne v týdnu.
Zatímco na display je viditelný nápis „timer on/off“potvrzením tlačítka „Menu“ můžeme volit tyto eventuality:
NO PROGRAM (program nezvolen)
DAILY PROGRAM (stejný program po všechny dny)
WEEKLY PROGRAM (zvolení programu pro jednotlivé dny)
Lze přecházet z jedné volby do druhé tlačítky + a -.
Potvrzením volby tlačítkem Menu „DAILY PROGRAM“ se aktivuje počet programů uskutečnitelných v rámci dne
(počet zažehnutí/zhasnutí).
Výběrem „DAILY PROGRAM“ nastavený program nebo programy budou stejné pro všechny dny v týdnu.
Potvrzením „WEEKLY PROGRAM“ se může vybrat den ve kterém je možno programovat:
1 Po., 2 Út., 3 St., 4 Čt., 5 Pá., 6 So., 7 Ne.
Jedenkrát zvolený den lze upravovat tlačítky + a – a potvrzením pomocí tlačítka Menu se může pokračovat
s programováním stejným způsobem jako u „DAILY PROGRAM“ vybírajíc den v týdnu s počtem zásahu
během jeho průběhu.
V případě chyby v jakémkoliv okamžiku programu se dá vyjít z programu stisknutím tlačítka 0/1 a na display
se objeví nápis „Saved“.
Úpravy v přísunu pelet.
Stisknutím po dobu dvou sekund tlačítka Menu a výběrem pomocí tlačítek + a – display ukazuje nápis „adj.
pelet“.
Potvrzením této funkce tlačítkem „Menu“ se zapne regulace plnění pelety. Tato funkce může být užitečná v případě,
že byl změněn typ pelet pro něž byl kotel nastaven a tudíž je nutná úprava jejich dávkování.
Jestliže tato úprava dávkování není dostačující obraťte se na centrum technické asistence pro novou úpravu v provozu
kotle.
Kolaudace za studeného stavu (TEST I/O)
Toto menu je dostupné pouze u kotlů ve standardu – by umožní provádět kontrolu v jednotlivých částech.
Je přístupné pouze pověřenému personálu centrem CAT (centrum pro technickou asistenci) a je možno je použít se
znalostí příslušného kódu.
Nastavení parametrů
Stisknutím po dobu dvou sekund tlačítka Menu a výběrem pomocí tlačítek + a – se vstoupí do menu které je označeno
na display jako „setup“. Umožní nastavení parametrů funkčnosti kotle. Je přístupné pouze pověřenému personálu CAT
a vyžaduje znalost kódu.
Technický popis - Idrofox Edilkamin
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ÚDRŽBA
Po spotřebování 2 500 kg pelet se na display objeví nápis „Service???“
V tomto případě se kotel nezablokuje, ale signalizuje nutnost údržby, kterou provádí CAT.
Správná údržba je základem dobré funkce kotle.

JE NUTNO DBÁT NA PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ KOTLE
Před zahájením jakékoliv údržby dbát vždy na odpojení kotle od přísunu elektrické energie
DENNÍ ČIŠTĚNÍ
Čištění musí být prováděno vysavačem, celá procedura vyžaduje několik minut denně. POUŽITÍ VYSAVAČE musí
být zásadně za studeného kotle.
Po odstranění předního krytu uvést do pohybu přední a zadní škrabky (jejich počet je 10 a 11 tak jak je
zobrazeno na str. 6-7).

Otevřít přihrádku.
Škrabkou jež je součástí výbavy kotle (jejich počet je 6, zobrazeno na str. 6 -7), vyčistit celé vedení uvnitř oh niště.
Vysát prostor ohniště a nádrž nístěje tam kam padá popel.
Vyjmout nístěj a očistit jej od nánosů ze všech stran.
Vyjmout a vysypat přihrádku s popelem a vyčistit celý prostor tam kde se zasouvá.
Vysát řádně prostor kam náleží nístěj i jeho stěny a znovu vložit nístěj.
Pokud je to nutné, očistit sklo (za studena).
NEVYSÁVAT NIKDY HORKÝ POPEL.
ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM JE VYČISTĚNÍ TRUBEK VÝMĚNÍKU.

Technický popis - Idrofox Edilkamin
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KAŽDOU SEZÓNU (provede CAT – centrum technické asistence)
Pověřený CAT při prvním zážehu kotle Vám předá knížku údržby kotle Idrofox.
Generální vnitřní a vnější čištění.
Pečlivé čištění trubek výměníku.
Pečlivé čištění a odstranění nánosu nístěje a místa jeho uložení.
Čištění motorů, kontrola jejich upevnění.
Čištění kouřového kanálu (výměna těsnění trubek) a prostoru ventilátoru, který odsává kouř.
Čištění snímače tlaku, výměna silikonové trubičky.
Kontrola expanzní nádržky.
Kontrola a vyčištění cirkulátoru.
Kontrola sond.
Výměna baterie hodin elektronické desky.
Čištění, inspekce a odstranění nánosů z prostoru kde se nachází elektrický odpor a pokud je nutné, jeho výměna.
Čištění a kontrola synoptického (zobrazovacího) panelu.
Vizuální kontrola elektrických kabelů a připojovacího kabelu kotle.
Čištění zásobníku pelet a kontrola jejich spadu do šnekového podávače, kontrola elektrořevodovky.
Výměna těsnění dvířek.
Kolaudace provozu, plnění šnekového dopravníku po dobu 10ti minut a jeho vypnutí.
V případě častého provozu kotle se doporučuje čištění kouřového kanálu jednou za tři měsíce.

RADY Z PŘÍPADĚ PORUCH
PROBLÉM
PŘÍČINA
zobrazovací panel
chybí napětí v síti
zhasnutý

neúčinné dálkové
ovládání
neohřátá voda

ŘEŠENÍ
zkontrolovat připojovací kabel kotle
zkontrolovat tavnou pojistku(na přípojném
kabelu)
zkontrolovat připojení plochého kabelu
k zobrazovacímu panelu

jeho přílišná vzdálenost od kotle

přiblížit se ke kotli

vybité baterie
výměník zanesený sazemi

zkontrolovat stav baterií
vyčistit výměník uvnitř ohniště

Komínky a kouřové průtahy na nichž jsou napojeny aparáty používající pevná paliva musí být p rotaženy jedenkrát ročně (ověřit – každý stát
může mít svá nařízení). Zanedbáním kontroly a pravidelného čištění průtahů se zvyšuje riziko vzniku požáru průtahu. V tomto případě
postupovat následovně: nehasit vodou, vyprázdnit zásobník s peletami a obrátit se na specializované osoby.

SIGNALIZACE EVENTUELNÍCH PŘÍČIN ZABLOKOVÁNÍ
V případě nutnosti se na display zobrazí motiv vypnutí kotle.
Brocken PTC H20 : vypnutí z důvodu poruchy nebo odpojení sondy čtoucí teplotu vody
1)
No expulsion : vypnutí pro anomálie senzoru otáček motoru vyhánějícím kouř
2)
No fire : vypnutí z důvodu náhlého poklesu teploty kouře
3)
No start : vypnutí pro nesprávnou teplotu kouře ve fázi zapalování
4)
Blocco black-out : vypnutí z důvodu výpadku elektrické energie
5)
Termoc broken : vypnutí z důvodu závady nebo odpojení termočlánku
6)
Over temp : vypnutí z důvodu překročení maximální teploty kouře
7)
Alarm temp H20 : vypnutí z důvodu překročení teploty vody nad 90°C
8)
Signalizace na display zůstane do té doby dokud ji neodstraníme stisknutím tlačítka 0/1 na Panelu. Doporučuje se
před opětovným zažehnutím kotle znovu ověřit zda problém byl odstraněn nebo pominul.
V případě opakovaného zablokování kotle před jeho uvedením do provozu je nezbytné provést proceduru vypínání
(10ti minut se zvukovým signálem), tudíž stisknutím tlačítka 0/1.
Nikdy nevytahovat zásuvku elektrického proudu během zablokováni kotle. Je velmi důležití sdělit CAT (centru
technické asistence) co signalizuje display.

Technický popis - Idrofox Edilkamin
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RADY V PŘÍPADÉ ZÁVAD
1) Brocken PTC H20 (zakročí tehdy když čtecí sonda teploty vody je vadná nebo odpojená)
Ověřit propojení sondy s elektronickou deskou. Prověřit její funkci za studené kolaudace.
2) No Expulsion (přistupuje tehdy jestliže rotační senzor kouře vykazuje anomálii)
- Zkontrolovat funkčnost odsavače kouře (připojení rotačního senzoru)
- Zkontrolovat zda je kouřový kanál vyčištěn
3) No fire (přistupuje tehdy jestliže termočlánek vykazuje překročenou teplotu kouře než je
nastavená upozorňujíc na zhasnutí plamene)
Plamen chybí protože
- chybí pelety
- předávkování pelety byl uhašen plamen
- zakročil termostat maxima/snímač tlaku/pojistný termostat vody, který „zastavil“ elektropřevodovku.
4) No start (přistupuje tehdy když v čase maximálně 15ti minut se neobjeví plamen a není
dosaženo zahajovací teploty). Je třeba rozlišit dva následující případy:
NEOBJEVIL se plamen
Ověřit:
- usazení nístěje a jeho čistotu
- funkčnost odporu
- teplotu prostředí a jeho vlhkost (jestliže je nižší jak
3°C použít pevný podpalovač).

OBJEVIL se plamen,
ale po nápisu Start se zobrazil nápis Start Failed
Ověřit:
- funkčnost termočlánku
- nastavení zahajovací teploty

5) Block black-out
Ověřit elektrické zapojení a kolísání napětí
6) Termoc broken (zakročí tehdy jestliže termočlánek je závadný a nebo odpojený)
Ověřit propojení termočlánku s elektronickou deskou. Ověřit jeho funkčnost za studené kolaudace.
7) Over temp (vyhasnutí pro nadměrnou teplotu kouře)
Nadměrná teplota kouře může být v závislosti na typu pelet, anomálii extrakce kouře, může být způsobená ucpaným
kouřovým kanálem, špatnou instalací, může pocházet z elektropřevodovky.
8) Alarm temp H20 (přistupuje tehdy kdy čtecí sonda ukazuje teplotu vyšší jak 90°C)
Nadměrná teplota může být mít původ v:
příliš malém rozvodu: požádat CAT o zařazení funkce ECO
v znečištění : vyčistit výměníkové trubky, nístěj a odvod kouře
Pelety nemohou padat do nístěje kvůli následujícím příčinám:

Nedostatek pelet: doplnit jimi zásobník

Šnekový dopravník je prázdný: provést jeho naplnění současným stisknutím tlačítek + a -.

Zbytky pelet se zapříčily v zásobníku : vyčistit vysavačem zásobník pelet.

Elektropřevodovka je závadná.

Snímač tlaku „vyřadí“ dodávku proudu do elektropřevodovky : ověřit instalaci, vyčištění kouřového kanálu,
podtlaku odsávače kouře. Pro ověření použít tester.

Termostat šnekového dopravníku „vyřadí“ dodávku proudu do elektropřevodovky: ověřit zda nedošlo
k přehřátí. Pro ověření použít tester.

Bezpečnostní termostat pro přehřátí vody „vyřadí“ dodávku proudu do elektropřevodovky. Ověřit přítomnost
vody v kotli. Pro znovuuvedení do provozu stisknout tlačítko v zadní části kotle. Nutno povolat CAT před
opětovným spuštěním kotle.
Technický popis - Idrofox Edilkamin
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FAQ
Odpovědi na dané problémy jsou zde synteticky podané a zároveň je najdete popsané v jednotlivých částech
tohoto dokumentu.
1) Co musím připravit abych mohl nainstalovat kotel Idrofox?
Připravit odvod kouře o průměru alespoň 80 mm (tento odvod bude odvádět kouř JEDINĚ z kotle Idrofox).
Zajistit větrání místnosti kde bude umístěn kotel o velikosti alespoň 80 cm2.
Připravit třícoulovou přípojku a výpustku.
Připravit odvod do odpadu pro pojistný přetlakový třícoulový ventil.
Připravit třícoulový přívod.
Připravit připojení kotle a rozvodu s elektrickým napájením podle norem s termomagnetickým vypínačem
230V±10%, 50 Hz.
Další naleznete na straně 4. Pročtěte od strany 8 informace o bezpečnosti instalace.
ODVOD KOUŘE KOTLE IDROFOX MUSÍ BÝT SAMOSTATNÝ KOMÍN.

2) Mohu požívat kotel bez napojení na řád?
NE. Používání kotle bez vody jej poškozuje.
3) Kotel Idrofox vyzařuje teplý vzduch?
NE. Veškeré teplo jde tam kde slouží –jde do vody. Část vyprodukovaného tepla jako záření jde do prostoru kolem
kotle.
4) Mohu připojit odvod a přívod kotle přímo na terminál řádu (radiátor)?
NE, jak v ostatních případech napojení kotlů je nutné napojení na odváděcí potrubí odkud pak voda je rozváděna
do terminálů rozvodu.
5) Kotel Idrofox zásobuje také užitkovou vodou?
Je možno ji produkovat použitím naší soupravy sestávajícího z výměníku, třícestného ventilu a regulačního teplotního
ventilu nebo ji produkovat a shromažďovat v jednom námi dodaným boilerů (viz hydraulická schémata).
Toto využití kotle jeho výkon vzhledem k radiátorům.
6) Mohu vypouštět kouř kotle přímo směrem vzhůru?
NE, je nezbytná první etapa odvodu vertikální alespoň v délce 1,5 m vertikálně jinak v případě black out nebo
v případě větru může dojít k nahromadění kouře v místnosti kde je kotel umístěn.
KOMÍN PRO ODVOD KOUŘE KOTLE IDROFOX MUSÍ BÝT URČEN JEN PRO NĚJ.

7) Je nezbytné větrání místnosti kde je kotel?
Ano, je pro obnovu vzduchu v místnosti. Není přímé propojení s větráním místnosti a kotlem, ale odsavač kouře čerpá
vzduch z místnosti pro jeho přísun do nístěje.
8) Co musím nastavit na display kotle?
Musím nastavit požadovanou teplotu vody a pak si kotel následovně upravuje výkon pro její dosažení a udržení.
Pro rozvody malých dimensí je možno nastavit úpravu práce kotle, která předvídá vypnutí a zažehnutí kotle na
základě dosažené teploty.
9) Jak často musím čistit nístěj?
Ideální je před každém jejím zažehnutí ovšem za předpokladu vyhaslého studeného kotle POTÉ CO BYLY
PROTAŽENY VÝMĚNÍKOVÉ TRUBKY a při zavřených dvířkách uvedeny do chodu čistící škrabky (viz str. 16)
10) Musím vysávat zásobník pelet?
Ano, alespoň jedenkrát za měsíc a vždy tehdy kdy kotel zůstane dlouho mimo provoz.
11) Mohu spalovat jiné kromě pelet?
NE. Kotel je projektován pro spalování pelet, jiný materiál jej může poškodit.
12) Můžu zapálit kotel pomocí SMS?
Ano, jestliže CAT nebo elektrikář nainstaloval na vstupu AUX (viz str. 5) elektronické desky zařízení dálkového
ovládání v kombinaci s telefonem (obraťte se na příslušnou provozovnu s elektronickým materiálem).
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CHECK LIST
Pro doplnění ke kompletnímu čtení technického listu
Nastavení a instalace

Provedení instalace autorizovaným CATem, který vystaví záruku a revizní knížku

Odvětrávání místnosti

Kouřový kanál/komín slouží pouze pro účel kotle

Kouřový kanál sestává:

maximálně z tří ohybů

má maximální horizontální délku 2 m

má alespoň 1,5 m vertikální délku

odvodní kouřové trubky jsou z příslušného materiálu (doporučuje se ocel inox)

při překládání eventuálních hořlavých materiálu (příklad dřevo) v blízkosti jsou zachována všechna
opatření proti vzniku požáru

Rozvod vody je v souladu se zákonem 46/90 a odsouhlasen příslušným technikem

Ohřevný objem je vyvážen s ohledem na výkon terminálů topení
Použití

Použité pelety musí vykazovat dobrou kvalitu a nesmí být vlhké

Nístěj a popelník jsou čisté a dobře vloženy na svém místě

Je dodrženo pravidelné denní čištění

Trubky výměníku jsou čisté (použít štětku)

Tlak (který ukazuje manometr) je cca 1 bar

Nezapomenout vysát nístěj vždy před každým zažehnutím kotle.
V případě nezdaru zažehnutí NEOPAKOVAT zažehnutí aniž by nebyla vyprázdněna nístěj.

EDILKAMIN s.p.a.
20020 LAINATE (MI) – Via Mascagni, 7
Tel. 02.937.62.1 – Fax. 02.937.62.400
www.edilkamin.com- mail@edilkamin.com

Edilkamin a.s. si vyhrazuje úpravy tohoto manuálu bez předchozího upozornění.
Technický popis - Idrofox Edilkamin

kód. 272340 5-10-05/A

20

