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Inštrukcie pre bezpečnú prevádzku

Dodržiavanie predpisov tejto príručky je v prospech používateľa a je jednou z podmienok 
záruky. Dodržiavanie tohto pokynu je v záujme spotrebiteľa a dodržania záručných podmienok.

• Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzický-
mi, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí. 
Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný odborník v oblasti vykurovacích inštalácií alebo musí 
byť autorizovaný servisom „FERROLI“. Miesto a spôsob pripojenia kotla je potrebné zvoliť 
starostlivo v súlade s bezpečnostnými pokynmi. Inštalujte ďalej od horľavých predmetov!

• Pred začatím akejkoľvek činnosti si musí užívateľ prečítať tento návod na obsluhu a 
porozumieť mu. Nesprávne nastavenie môže spôsobiť nebezpečné podmienky a / alebo 
nesprávnu funkciu kotla;

• Neumývajte kotol vodou. Voda sa môže dostať dovnútra zariadenia a poškodiť elektroniku a 
spôsobiť elektrický skrat;

• Na kotol nedávajte oblečenie. Vešiaky na oblečenie a iné predmety musia byť umiestnené v 
primeranej vzdialenosti od výmenníka tepla. Nebezpečenstvo ohňa;

• Používateľ je plne zodpovedný za správne používanie produktu, čím sa spoločnosť zbavuje 
zodpovednosti za akékoľvek chyby, zlé správanie alebo opomenutia používateľov;

• Akýkoľvek zásah alebo výmena, ktorú vykonajú neoprávnené osoby alebo použitie iných ako 
originálnych náhradných dielov, môže byť pre používateľa riskantná a môže spoločnosť 
zbaviť akejkoľvek zodpovednosti.;
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• Väčšina povrchov kotla je extrémne horúca (kľučka dverí, sklo, rúrka spalín atď.). Vyvarujte 
sa kontaktu s týmito časťami skôr, ako sa uistíte, že máte teplotne odolné rukavice a vhodné 
teplotne odolné nástroje;
• Za žiadnych okolností by sa oheň nemal zapáliť s otvorenými dverami alebo rozbitým sklom;
• Produkt musí byť elektricky pripojený k systému vybavenému účinným uzemňovacím 
vodičom. (Musí byť uzemnený); a napojený cez prepäťovú ochranu.
• V prípade poruchy alebo funkčnej poruchy kotol vypnite;
• Všetky nespálené pelety v horáku po každom neúspešnom pokuse o zapálenie musia byť 
odstránené pred novým zapálením;
• Pri inštalácii produktu musia byť dodržané všetky bezpečnostné požiadavky. Ak sa v 
dymovode spalín nachádza oheň, vypnite kotol, odpojte napájací kábel a nikdy neotvájte dvere.
• Zavolajte kompetentných autorizovaných servisných technikov;
• Nezapaľujte kotol horľavými materiálmi, ak zlyhal zapaľovací systém;
• Pravidelne kontrolujte a čistite dymovody kotla (pripojenie k potrubiu);
• Kotol na pelety nie je sporák;
• Kryt majte vždy zatvorený;

Bezpečné vzdialenosti

Pri inštalácii produktu musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť minimálne 600 mm. Táto 
vzdialenosť platí pre výrobok, ktorý sa nachádza v blízkosti materiálov s úrovňou zápalnosti B 
alebo C. Bezpečná vzdialenosť sa zdvojnásobí, ak je výrobok blízko materiálov so stupňom 
spaľovania C3.
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1. Účel kotla

Kotol je určený na vykurovanie domácich a verejných priestorov pomocou peliet. Kotol je 
vybavený oceľovým vodným výmenníkom určeným pre vykurovacie systémy s teplotou vody do 
90 ° C pri maximálnom pretlaku do 0,15 MPa. Skúšky sa vykonávajú pri tlaku 0,3 MPa.

Kotol je navrhnutý a vyrobený tak, aby fungoval iba na pelety triedy A1 (DIN plus 51731), ktoré 
majú nasledujúce vlastnosti:

• Materiál 100% čisté ihličnaté alebo listnaté drevo;

• Priemer Ф6 / 8 mm;

• Dĺžka 20 - 30 mm;

• Kapacita kalórií 5,2 kW / kg;

• obsah popola <8%

Použitie peliet s vlastnosťami odlišnými od odporúčaných môže mať za následok zníženie 
výkonu, nestabilnú a nekonzistentnú prácu kotla, prípadne upchávanie roštu/podávača.

Čo sú pelety.
Pelety sa vyrábajú zlisovaním dreveným odpadom (pilín), ktorý zostal z výroby rôzneho 
nábytku, píl a iných. Tento druh paliva je ekologický, pretože do výrobného procesu nie sú 
pridané žiadne aglutinátové látky (lepidlá, živice a iné). Integritu peliet v skutočnosti zaručuje 
lignit - prírodná zložka obsiahnutá v samotnom dreve. Zatiaľ čo drevo má kalorickú kapacitu 4,4 
kW / kg (15% vlhkosť po 18 mesiacoch sušenia), pelety majú 5,2 kW / kg.

Info: Aby bola zaistená správna práca kotla, musia byť pelety uskladnené na suchom 
mieste!

Dopĺňanie peliet je možné vykonať počas prevádzky v nasledujúcom poradí:
1. Otvorte zásobník (nachádza sa v hornej zadnej časti produktu);
2. Naplňte zásobník pomocou nehorľavej nádoby;
3. Zatvorte veko zásobníka;

Pozor !!!
Používajte rukavice! Pozor na horúce povrchy!



5

Peletový kotol

2. Technické parametre

BioPellet PRO 12 18 24 30
Max/Min výkon kW 12/3,6 18/5,5 24/7,5 30/9,3
Priemerná spotreba peliet kg/h 1,6 2,4 3,2 3,9
Účinnosť (nominál/pri zníženom výkone) % 94/96 95/96 95/96 93/96
Teplota spalín ºC 114/83 118/84 120/84 147/71
Co emisie 13% O2 mg/Nm³ 105 113 122 141
Ťah komína Pa 12 12 12 12
Pripojenie dymovodu Φ mm 80 80 80 80
Pripojenie vzduchu Φ mm 48 48 48 60
Príkon (W) min/max 60 / 310 60 / 310 60 / 310 60 / 310
Elektrické napájanie V/Hz 230 / 50
Minimálne vzdialenosti mm Vzadu 500 / Bočná časť 600 / Vpredu 1000
Typ paliva Pelety  Φ6-Φ8
Kapacita expanznej nádoby litri 5 8
Pripojenie prívodu (vonkajší závit)                             col“ 1
Pripojenie spiatočky (vnútorný závit)                         col“ 1
Vonkajšia povolená teplota prevádzky kotla ºC 5-40
Max teplota UK ºC 90
Maximálna vlhkosť prevádzky kotla (pri 30°C) % 85
Objem vody výmenníka litri 30 48 48 65
Maximálny prevádzkový výkon bar 2 2 2 2
Výška H (max) mm 1490 1564 1564 1650
Šírka W (max) mm 640 638 638 700
Hĺbka D (max) mm 750 772 772 790
Kapacita zásobníka peliet kg 105 105 105 105
Hmotnosť kg 230 270 270 310
Vykurovací priestor m³ max. 250 max. 350 max.500 max.600
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1. PURPOSE

The boiler is purposed to heat domestic and public premises by the means of pellets. The boiler is 
equipped with a steel water jacket designed for heating systems with water temperature up to 90º 
C at a maximum super pressure up to 0,15 Mpa. Tests are run at pressure of 0,3 Mpa. 
The boiler is designed and manufactured to work with A-class pellets only
( DIN  plus  51731 ) with the following characteristics:

•  Material 100% pure conifer or broad-leaf wood;
•  Diameter Ф6/8 mm;
•  Length 20-30mm;
•  Calorie capacity 5.2 kW/kg;
•  Ash content < 8%;

The use of pellets with characteristics different from the recommended may result in power de-
crease, unstable and inconsistent work of the boiler. 

What are the pellets.
The pellets are produced by compressed wooden waste left from the production of various furni-
ture, sawmills and others. This type of fuel is environmentally friendly because in the production 
process no agglutinate agents (glues, resins and others) are added. Actually, the integrity of the 
pellets is guaranteed by the lignite – a natural ingredient contained in the wood itself. While the 
wood has a calorie capacity of 4.4 kW/kg (15% humidity at 18 months drying), the pellets have 
5.2 kW/kg.

Info: To ensure the proper work of the boiler the pellets must be stored in a dry place!

Recharging of pellets can be done during work, with the following sequence:
1. Open the bunker (located at the top rear of the product);
2. Fill the hopper, using non-combustible container;
3. Close the lid of the bunker;

Attention!!!  Use gloves! Beware of hot surfaces!

Displej

Zásobník pel.

Podávač

Ventilátor

Spaľovacia 
komora

Zapaľovač

Čistiaci
mechanizmus
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3. Montáž kotla

3.1 Všeobencé podmienky

Pre zaistenie správnej a bezpečnej práce kotla je potrebné dodržiavať nasledujúce predpisy: 

• Montáž kotla a súvisiaceho zariadenia musí vykonávať autorizovaný pracovník.

• Podklad, na ktorý sa má kotol umiestniť, musí byť rovný a vodorovný, vyrobený z nehorľavých 
materiálov s rozmerom najmenej 40 cm. pred kotlom a najmenej 20 cm z oboch strán a zo 
zadnej strany.

• Ak sú prítomné horľavé materiály alebo konštrukcie, vzdialenosť medzi nimi a kotlom musí byť 
minimálne 80 cm.

• Pri montáži kotla sa uistite, či sú spoje medzi samostatnými rúrkami a dymovodom dobre 
izolované.

• Zápach pri prvom spustení kotla je spôsobený spálením farby.

Kotol je natretý tepelne odolnou farbou, ktorá dosiahne svoj konečný odpor po niekoľkých 
spusteniach a rozbehoch. 

Pravidelné čistenie popolníka sa smie vykonávať iba pri studenom kotli.

3.2 Základné pravidlá a predpisy.

Kotol s vodným výmenníkom pracuje na princípe kotla na ohrev vody.
Výhodou tohto typu vykurovacieho systému je maximálne využitie tepla, ktoré vzniká pri spaľo-
vacom procese. Pri tejto metóde sa teplo zo spaľovacej komory odvádza do vzdialených a ťažko 
dostupných miest pre normálnu výmenu tepla, aby sa udržala rovnomerná teplota a tepelný kom-
fort.
• Zaistite, aby boli všetky vetvy a prvky zariadenia v každom okamihu ich použitia vzduchotes-
né.

• Všetky prvky zariadenia musia byť chránené pred zamrznutím, najmä ak sú expanzné nádoby 
alebo iné časti umiestnené v nevykurovaných priestoroch.

• Cirkulačné čerpadlo je možné zvoliť podľa požadovaného výkonu pomocou nasledujúceho 
vzorca:

G=0,043. P , (m³/h), 
V ktorom:
P, kW je tepelný výkon výmenníka. Obehové čerpadlo je možné zapnúť a vypnúť pomo-
cou termostatu v kombinácii s elektrickým spínačom

• Prvé servisné čistenie filtra čerpadla sa musí vykonať ihneď po vyskúšaní inštalácie.
• Ak sa chystáte použiť starú inštaláciu, musí sa niekoľkokrát prepláchnuť, aby sa zabezpečilo 

jej odstránenie nahromadenej nečistoty na povrchoch vodného výmenníka.
• Do not drain the circulating water of the installation during the non-heated season.
• Chemical treatment of the circulating water is not recommended.
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3.3 Pripojenie dymovodu a vzduchového potrubia.

Komponenty a potrubia
Pri montáži komínových potrubí je povinné použitie nehořlavých materiálov odolných voči 
horľavým produktom a kondenzácii. Montáž musí byť vykonaná takým spôsobom, aby bolo 
zaručené vzduchotesné utesnenie a zabránilo sa kondenzácii. Ak je to možné, vyhnite sa pridá-
vaniu vodorovných častí. Zmena smeru sa vykonáva pomocou kolien s maximálnym uhlom 45 
°.
Pri vykurovacích zariadeniach vybavených dymovým ventilátorom, t. j. všetkých kotloch 
„Ferroli“, je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:
• Vodorovné časti musia mať minimálny sklon 3 ° nahor;
• Dĺžka vodorovných častí musí byť čo najkratšia, nesmie však presiahnuť 3 m; 
• Viac ako štyri smerové radenia sú zakázané, vrátane prípadov, keď je to prvok v tvare T.
• Komponenty potrubia musia byť vzduchotesné a musia byť izolované, ak presahujú priestor, v 

ktorom je nainštalovaný výmenník;
• Súčasti potrubia musia umožňovať čistenie sadzí;
• Súčasti potrubia musia mať konštantný priemer. Zmena profilu je povolená iba v komínovej 

šachte;

Plnenie systému sa vykonáva hadicou cez ventil namontovaný v najnižšej časti kotla. Pri 
konštrukcii systému uzavretého typu je povolená inštalácia prídavnej expanznej nádoby. Počas 
úvodných 3-4 spustení môže na povrchoch vodného výmenníka dôjsť ku kondenzácii, ktorá v 
závislosti od vlhkosti paliva a teploty prichádzajúcej vody môže pri jednom zapnutí dosiahnuť 
0,3 litra. Hromadiaci sa aktívny uhlík znižuje teplotný rozdiel a kondenzáciu.
• Spoločnosť „FERROLI“ poskytuje záručný a pozáručný servis a výmenu dielov.

• Záruka neplatí pre kotol s napučaným vodným plášťom, ktorý je výsledkom zvýšenia tlaku v 
systéme a nesprávneho pripojenia.

• Tlakové skúsky sa vykonávajú pri tlaku 400 kPa (4 bar).

Montáž sa odporúča vykonať autorizovaným odborníkom.
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Komín

Komín alebo komponent potrubia musí vyhovovať nasledujúcim požiadavkám: musí byť 
vzduchotesný, vodotesný a správne izolovaný, musí byť skonštruovaný z materiálov odolných 
voči bežnému mechanickému opotrebovaniu a voči teplu vychádzajúcemu zo splodín horenia a 
kondenzácie.

• Uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov.

Odporúčaný ťah komína pri prevádzke - od 12-20 Pa.
Pozor!!! 
V prípade požiaru vypnite kotol. Týmto sa zastaví prívod kyslíka do produktu.

3.4 Prívod vzduchu

Sacie potrubie alebo prívod vzduchu je 
umiestnený v zadnej časti a má kruhový 
prierez s priemerom 48-60 mm.

Spaľovací vzduch je možné nasávať:
• Z priestoru (vetraný), pokiaľ je blízko
prívod vzduchu prepojený s vonkajšou 

stenou s minimálnou plochou 100 
cm2, správne umiestnený a chránený 
mriežkou.

• Alebo priamym pripojením von vhod-
nou potrubím s vnútorným priemerom 
48-60 mm.

6

3.3 Assembly of the duct components.
  Duct components and pipes

For the assembly of the duct pipes the use of non-flammable materials, resistant to the flammable 
products and condensation is obligatory. The assembly must be performed in such a manner so 
it guarantees the airtight sealing and prevents condensation. If possible, avoid adding horizontal 
sections. Direction shift is done by using knee joints with a max angle of 45˚.
For heating devices equipped with a smoke ventilator, i.e all of the “Ferroli” boilers, the following 
instructions must be observed:

• Horizontal sections must have a minimum incline of 3° upwards;
• The length of the horizontal sections must be as short as possible, but without exceeding 3 

m; 
• More than four direction shifts are forbidden, including the cases where a T-shaped element 

is used;
• The duct components must be airtight and to be insulated if extending outside the premises 

in which the fireplace is installed;

-

-

Suction pipe or air intake is placed in the back 
and has a circular section with a diameter of 

The combustion air can be aspirated:
From the camera, as long as it is near an 
air intake communicating with the out-
side wall having a minimum area of 100 
cm2, properly positioned and protected 
by a grid.

• The duct components must allow a soot cleaning;
• The duct components must have a constant section. A section change is allowed only in the 

chimney joint;

Chimney

The chimney or the duct component must conform with the following requirements: to be air
tight, waterproof and properly insulated, to be constructed with materials resistant to the normal 
mechanical wear and to the heat coming from the combustion products and condensation. 

• To be kept away from flammable materials. 

The recommended chimney draft at work - from 12-20 Pa.

Attention!!!  In case of a fire hazard turn off the product from the display. This will stop the oxy
gen flow to the product.
v

3.4 Air intake

48-60 mm.

• 

• Or by connecting directly outside with a 
suitable tubing having an inner diameter 
of 48-60 mm and a maximum length of 
1.5 M.2
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 4. Cleaning

Cleaning the fireplace should be done only when cold. 
The cleaning of the combustion chamber must be car-
ried out daily. For this purpose, make sure the fireplace 
has ceased operation and is completely cold. Pull up the 
combustion ot and remove it from the boiler and then 
clean it from soot. When removed fuel pot at the bot-
tom of the corošned for the accumulated ash. Collect 
ashes in the ashtray and return fuel pot in place and 
then close the door. The fireplace is ready for opera-
tion.
Cleaning of flues and chimneys are conducted once 
every 1.5 tons of fuel used

Once clean audits and close the clean-
ing lid. Check that the bolts are tight-
ened well. Every time you open check 
for violations of the isolation seal. If 
this happens do not use the product 
until the isolation seal is repaired.

      ROŠT

Mechanický čistiaci
systém

4. Čistenie

Čistenie výmenníka a kotla by sa malo robiť iba za 
studena. Čistenie spaľovacej komory sa musí vykonávať 
každý deň. Za týmto účelom sa uistite, či je spaľovanie 
ukončené . Vytiahnite rošť, vyberte ho z kotla a potom ho 
očistite od sadzí. Po vybratí roštu v spodnej časti spaľo-
vacej komory, sa otvorí otvor určený pre nahromadený 
popol. Zhromaždite popol do popolníka a vráťte palivovú 
nádrž na svoje miesto a potom zatvorte dvere.
Čistenie záaobníka a komínov sa vykonáva raz za čas
1,5 tony použitého paliva

Po vyčistení vykonajte kontroly a zavrite čisti-
ace veko. Skontrolujte, či sú skrutky dobre 
utiahnuté. Zakaždým, keď otvoríte, skontrolujte 
porušenie izolačnej plomby. Ak k tomu dôjde, 
nepoužívajte výrobok, kým neopravíte izolačné 
tesnenie.
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1. Mechanický čistiaci systém.
2. Rošt.

Keď klient použije mechanizmus manuálneho čistenia, popol spadne na popolník v spaľovacej 
komore aj v servisnej komore, ktorá je umiestnená pod ním.

8

1

2

3 4

1. Mechanical cleaning mechanism.
2. Combustion Pot.

3. Ashtray.
4. Inferior cleaning door.

Once the client uses the manual cleaning mechanism the ash will drop to the 
ashtray in the combustion chamber as well as in the service chamber that is 
located beneath.

3. Popolník.
4. Spodné čistiace dvieka.
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Pravé a ľavé servisné dvere 
umožňujú ľahký prístup ku všetkým 
komponentom kotla.

9

Servisné 
dvierka

Ľavé servisné 
dvierka

The right and left Service doors al-
low easy access to all the compo-
nence of the boiler.
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Zadné servisné dvere 
na čistenie zásobníka 

peliet

5

6

7

3

4

1

2

1. DHW PUMP;
2. PUMP COLD WATER;
3. SAFETY VALVE;
4. HOT WATER;
5. EXHAUST FAN;
6. POWER SUPPLY;
7. AIR INTAKE;

1. Prívod;
2. Spiatočka;
3. Bezp. ventil;
4. Vyp./Nap. ventil;
5. Vývod spalín DN 80;
6. El. napájanie;
7. Vstup vzdchu DN 50;
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5. Bezpečnosť a neočakávané riziká

Podmienky nebezpečenstva môžu vzniknúť v nasledujúcich prípadoch:

• Automatický kotol na pelety sa používa nesprávne;

• Jednotku inštaluje nekvalifikovaný personál;

• Bezpečnostné pokyny popísané v tomto dokumente nie sú splnené;

Nepredvídané riziká:

Kotol na pelety „FERROLI“ bol navrhnutý a vyrobený v súlade s bezpečnostnými požiadavka-
mi na národnej, regionálnej a európskej úrovni. 
Aj keď sa považujú za možné riziká vyplývajúce z nesprávneho použitia, môžu sa u vás 
vyskytnúť nasledujúce riziká:
• Nebezpečenstvo rozšírenia spaľovania mimo kotla - otvorenie dvierok komory ohniska môže 
vypadnúť horúce / horiace častice (ako horúci popol a malé častice uhlíkov peliet), čo by moh-
lo viesť k požiaru vo vykurovanej miestnosti. Je preto nevyhnutné, aby výrobok vždy pracoval 
s tesne uzavretými dverami. Môže sa otvárať iba po úplnom vychladnutí produktu;
• Riziko popálenia spôsobené vysokými teplotami v dôsledku spaľovacieho procesu v spaľo-
vacej komore a / alebo prístupu k dverám tejto spaľovacej komory, keď produkt nie je úplne 
chladný;
V prípade požiarneho rizika by mal byť produkt vypnutý cez displej a napájacím zdrojom, kým 
sa nezistí príčina problému.
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5 Safety and unexpected risks
Terms of danger may arise in the following cases:

• Automated pellet boiler is used incorrectly;
• The unit is installed by unqualified personnel;
• The safety instructions described in this management are not met;
Unforeseen risks:
Pellet fireplace “FERROLI” has been designed and manufactured in accordance with the safety 
requirements on the national, regional and European levels. Although considered possible risks 
arising from improper use, you may experience the following risks:

• Risks of spreading combustion outside fireplace - opening the door of the chamber of the 
fireplace may fall hot / burning particles (as hot ash

 and small particles burning coal), which could lead to a fire in the heated room. It is therefore 
necessary that the product always works with a tightly closed door. It can only be opened 
when the product has completely cooled down;

• Risks of burns caused by high temperatures as a result of the combustion process in the 
combustion chamber and / or access to the door of this burn chamber when the product is 
not completely cool;

In case of fire hazard the product should be stopped by the controller and power supply until the 
cause of the problem is determined.

Program údržby
Po každom 

zapalení
2x do

sezóny
Týždenne Ročne

Spaľovacia komora

Čistenie popolníka

Čistenie skla

Čistenie dvierok

Čistenie dymovodu

Čistenie tesnení

Revízia komína

V

V V
V
VV

V
V
V
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6. Ovládací panel: použitie a funkcie

12

Hlavné zobrazenie ukazuje
čas a dátum, aktivácia chrono, výkon
a program, funkčný stav, chybový kód,

hlavná teplota, hlavný termostat,
letný / zimný režim.

Tlač. Funkcia 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5
P6 

Ukončiť ponuku / podponuku;

Zapaľovanie a vypnutie (stlačte na 3 sekundy), Reset chyby (stlačte na 3 sek), Zapnite / vypnite chrono;

Vstup do užívat. ponuky 1 / podponuky, vstúp do užívat. ponuky 2 (stlačte na 3 sekundy), uložte údaje;

Vstup do ponuky Vizualizácie a zvýšenie

Aktivácia časového programovania

Vstup do ponuky Vizualizácie menu a zníženie

Led Funkcia 
D1 D9 
D2 D10 
D3 D11 
D5 D12 

Zapaľovač ON

V2: Čerpadlo 1 ON

R: Podávač ON 

Aux2: Čerpadlo 2 ON 

Externé časovanie dosiahnuté

Nedostatok peliet

Teplota priestoru dosiahnutá
Požiadavka na TUV

Er01 - Chyba vysokého napätia 1. Môžetiežzasahovať do systému;
Er02 - Chyba vysokého napätia 2. Môžezasahovať, iba ak je aktívny spaľovací ventilátor;
Er03 - Vypnutie pre nízku teplotu výfukových plynov alebo pre chýbajúce svetlo v spaľovacej komore;
Er04 - Vypnutie pri prehriatí;
Er05 - Vypnutie v dôsledku vysokej teploty výfukových plynov;
Er06 - termostat na pelety otvorený (rovnaký návrat z ohrievača);
Er07 - chyba kódovacieho zariadenia. Chyba sa môževyskytnúť z dôvodu nedostatku signálu z kodéra;
Er08 - Chyba kódovacieho zariadenia. K chybe môžedôjsť v dôsledku problémov s nastavením počtu otáčok;
Er09 - nízky tlak vody;
Er10 - vysoký tlak vody;
Er11 - Chyba hodín. Chyba sa vyskytuje v dôsledku problémov s vnútornými hodinami;
Er12 - Vypnutie pri zlyhaní zapaľovania;
Er15 - Vypnutie z dôvodu výpadku napájania na viac ako 50 minút;
Er16 - chyba komunikácie RS485 (displej);
Er17 - Úprava prietoku vzduchu zlyhala;
Er18 - Užžiadnepelety v bunkri;
Er23 - Sonda kotla alebo Sonda zadného kotla alebo sonda Buer otvorená;
Er25 - poškodenýohrievač paliva;
Er26 - Čistenie motora nefunkčné;
Er27 - Čistenie motora 2 rozbité;
Er34 - podtlak pod minimálnym prahom;
Er35 - podlatk nad maximálnym prahom;
Er39 - prietokomer snímača zlomený;
Er41 - nie je dosiahnutý minimálny prietok vzduchu pri kontrole;
Er42 - prekročený maximálny prúd vzduchu;
Er44 - chyba otvorených dverí;
Er47 - Chyba Encoder Auger: chýbajúci kódovač signálu;
Er48 - Chyba Encoder Auger: Nebola dosiahnutá rýchlosť regulácie podávača;
Er52 - chybový modul I / O I2C;
Er57 - Test „ForcedDraft High“ pri kontrole zlyhal;
Service - chýba servis. Poznamenáva, žeplánované hodiny fungovania sú dosiahnuté. Je potrebné zavolať servis.

CHYBY

CONTROL PANEL: USE AND FUNCTIONS

Chrono Active Date and Time State

Error Code

Main ThermostatMain Temperature

Recipe. Power

Comb. Power

P1

P2

P3

P4

P5

P6
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Popis Kód
Sond

Hi
Clean
Port

Ignition 
block

Cleaning on
Link Error

Anomálie kontroly čidiel počas fázy kontroly.

Teplota v miestnosti vyššiaako 99 ° C (pri čidle).

Táto správa oznamuje, že sa dosiahol plánovaný čas fungovania.

Otvorené dvieka

Správa sa zobrazí, ak je systém vypnutý počas zapaľovania (po predbežnom načítaní) 
nie manuálne: systém sa zastaví, iba keď prejde do režimu chodu.

Prebieha pravidelné čistenie.

Žiadnakomunikácia medzi základnou doskou a displejom

SPRÁVY NA DISPLEJI

Exhaust T. [°C]  - Teplota spalín;
Room T. [°C]  - Teplota okolia kotla;
Buffer T. [°C] - Teplota zásobníka;
Pressure [mbar] - Tlak systému;
Air Flux - Prietok vzduchu;
Fan Speed [rpm] - Rýchlosť spaľ. ventilátora;
Auger [s] - Prevádzkový čas podávača;
Recipe [nr] - Nastavanie spaľ. vzoru;
Product Code: 510 - Číslo produktu;

VIZUALIZÁCIE

Užíteľské menu 1
Riadenie spaľovania
Výkon - V tomto menu je možné upraviť spaľovací výkon systému. Môže byť nastavený v automatickom 
alebo manuálnom režime. V prvom prípade systém zvolí spaľovací výkon. V druhom prípade si užívateľ 
zvolí požadovaný výkon. Na ľavej strane displeja sú signalizované spôsoby spaľovania (A = automatické 
spaľovanie, M = manuálne spaľovanie) a pracovný výkon systému.
Vzor spaľovania - ponuka na výber receptúry na spaľovanie. Maximálna hodnota je počet vzorov
viditeľných pre používateľa. Kalibrácia podávača - Umožňuje upraviť hodnotu nastavenú v ~ rm 
rýchlosti podávača alebo doby zapnutia. Hodnoty sú v rozsahu - 7 ÷ 7. Hodnota rm je 0.
Kalibrácia ventilátora - umožňuje upraviť hodnotu nastavenú v ~ rm rýchlosti spaľovacieho ventilátora. 
Hodnoty sú v rozsahu - 7 ÷ 7. Hodnota rm je 0.

Riadenie vykurovania
Termostat kotla - Menu na zmenu hodnoty termostatu kotla. Buffer termostat - Ponuka na zmenu hodnoty
čidla zásobníka vody
Izbový termostat - Táto ponuka umožňuje upraviť hodnotu miestneho izbového termostatu. Je viditeľný, iba
ak je vybratá sonda okolitého prostredia.
Leto-Zima - Menu, ktoré umožňuje výber Leto-Zima.

Manuálne plenenie
Postup aktivuje ručné plnenie peliet aktiváciou v režime pokračovania motora podávača. Nakladanie sa
automaticky zastaví po 600 sekundách. Aby bolo možné funkciu aktivovať, musí byť systém vypnutý.
Reset čistenia
Ponuka slúži na resetovanie funkcie „Údržba systému 2“.
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ČASOVÉ PROGRAMOVANIE
Toto Menu umožňuje výber programovacích módov, časov zapaľovania / vypnutia.

Disable  

Daily
Weekly  
Week -End  

Módy - Umožňuje výber deaktivovovaného módy alebo deaktivuje všetky
nastavené programovania.
1. Vstúpte do režimu úprav klávesom P3.
2. Vyberte zvolený mod (Denná, Týždenná alebo Koniec týždňa).
3. Zapnite / vypnite režim chrono pomocou klávesov P2.
4. Uložte nastavenie pomocou klávesov P3.

Programovanie
Systém obsahuje tri typy programovania: Denné, Týždenné, Koniec týždňa. 
Po výbere požadovaného druhu programovania:
1. Pomocou tlačidiel P4 / P6 zvoľte programovací čas.
2. Zadajte modalitu nastavenia (zvolený čas bude ˚ashing) pomocou 
klávesov P3.
3. Zmeňte čas pomocou tlačidiel P4 / P6.
4. Program uložte pomocou klávesov P3.
5. Povoľte (zobrazí sa „V“) alebo deaktivujte časový úsek („V“ sa nezobrazí “) 
stlačením klávesov P5.

Denné
Vyberte deň v týždni, ktorý chcete naprogramovať, a nastavte časy zapaľovania a 
vypnutia.

Programovanie okolo polnoci
Nastavte hodiny na predchádzajúci deň v požadovanom čase: napr. 20.30
Nastavte hodiny VYPNUTÉ z predchádzajúceho dňa na: 23:59
Nasledujúci deň nastavte hodiny na 00:00
Nastavte hodiny OFF nasledujúceho dňa na požadovaný čas: Napr. 6:30
The system turns on at 20.30 on Tuesday and turns o˛ at 6.30 on Wednesday
Týždenné
Programy sú rovnaké pre všetky dni v týždni.
Víkend
Vyberte si z možností „pondelok-piatok“ a „sobota-nedeľa“ a potom nastavte 
časy zapnutia a vypnutia.

Monday   
    ON             OFF 
  09:30           11:15  V 
  00:00           00:00 
  00:00           00:00 

Monday____________ 
Tuesday 
Wednesday  
Thrusday 
Friday 

Mon-Fri 
Sat-Sun 

Užívateľské menu 2
Menu je prístupné stlačením tlačidiel P3 na 3 sekundy.

Nastavenia klávesnice 1
Čas a dátum - slúži na nastavenie dňa, mesiaca, roku a aktuálneho času. Jazyk - 
Ponuka na úpravu jazyka

Nastavenia klávesnice 2
Nastaviť kontrast - Ponuka slúži na reguláciu kontrastu displeja.
Set Minimum Light - Ponuka slúži na reguláciu osvetlenia displeja, keď sa príkaz nepoužíva. Keyboard
Address - Umožňuje zmeniť adresu uzla RS485. Na zbernici RS485 nie je možné mať viac uzlov s
rovnakou adresou. Je možné konfigurovať klávesnicu ako lokálnu alebo vzdialenú zmenou adresy (16
pre miestnu, 17 pre vzdialenú).
Zoznam uzlov - Toto menu zobrazuje: komunikačnú adresu dosky, typológiu dosky, ~ rmware kód a ~
rmware verziu. Údaje nie sú zmeniteľné. Typológie rady, ktoré sa môžu zobraziť, sú:
MSTR - Master; INP - Input ;  KEYB - Keyboard;  OUT - Output;
CMPS - Composite; SENS - Sensor; COM - Communication;
Akustický alarm - Umožňuje povoliť alebo zakázať akustický alarm
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*

Prezenta schemă nu ține loc de proiect. Instalarea cazanului trebuie făcută conform instrucțiunilor din manualul tehnic și proiectul tehnic. 
*pompă inclusă în cazan

Smoke
temp.
sensor

3 way valve

Accumulation 
water heater

Heating 
circuit

2 bar safety 
valves

Mixture thermal 
valve

Ambient 
thermostat

Expansion 
vessel

Smoke
temp.
sensor

Accumulation 
water heater

Heating 
circuit

Mixture thermal 
valve

Ambient 
thermostat

DHW 
Water 
Heater 
Pump

7. PRÍKLAD HYDRAULICKÉHO ZAPOJENIA

**

* The additional expansion vessel is required if the volume of water in the installation exceeds the capacity of the vessel included in the boiler (10 liters).

* pump included in the boiler
This scheme does not take the place of a project. Boiler installation must be done according to the instructions in the technical manual and the technical design.
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8. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA
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POZNÁMKY



FERROLI SLOVAKIA

www.ferrolislovakia.sk


