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Časť 1: NÁVOD PRE INŠTALATÉROV 

 

1 Všeobecne  

Plynové vyhrievacie teleso sauny ELIGA typu EGG 400 T má atmosférický horák, ktorý má rozmery prispôsobené 

akosti spaľovania, kurenárstvu resp. účinnosti zariadenia a tichému behu menej ako 40 dBA.  

 

Vyhrievacie teleso formované zo špeciálnej ocele, na ktorý je pripevnená skrinka horáku, je zostavené tak, aby sa 

spaľovaný vzduch pre proces spaľovania privádzal s minimálnou tvorbou emisií NOx. Hlavný vzduch pritom prúdi 

cez emulznú trubicu do spaľovacej komory, zatiaľ čo prídavný vzduch sa pridáva ku spaľovacím plynom cez 

radiálne rozmiestnené otvory a kruhové štrbiny.  

 

Plynové vyhrievacie teleso sauny ELIGA typu EGG 400 T tejto série sú plynové zariadenia kategórie II 2ELL 3B/P 

pre zemný plyn E / L ako aj pre skvapalnený plyn. Prístroj je vhodný pre druhy inštalácie B22 a C32. Zodpovedajú 

norme DIN 3372, časť 6, a sú vybavené horákom s ventilátorom so sacím podtlakom podľa normy DIN 4794, časť 

2.  

 

Inštalácia horáka a ventilátorov sa musí vykonať podľa platných predpisov pre plynové zariadenia ako napr. 

DVGW-TRGI, TRF, DVGW-G 638, DVGW-G 638 II, G 660, atď. pod dohľadom miestneho stavebného poriadku 

a nariadení dodávateľa plynu.  

Je treba dbať na predpisy DIN-VDE, VDI.  

Plynovú a elektrickú prípojku horáku a ventilátorov musí vykonať len povolený inštalatér.  

 

Nižšie uvedené odporúčané návody na inštaláciu sú kvôli rozdielnym miestnym a štátoprávnym určeniam 

nezáväzné.  

Inštaláciu musí preto povoliť príslušné miesto ešte pred vykonaním.   
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1.1 Technické údaje  

Typ Jednotka  H 1 H 2 H 3 H 4 

      

Menovité tepelné zaťaţenie kW 12,0 21,0 32,0 42,0 

Menovitý tepelný výkon  kW 10,0 20,0 30,0 40,0 

      

Zemný plyn v dýze H mm 2,75 3,75 4,80 5,50 

Energetická hodnota tepla Hu 10,35 
kWh/m

3
 

     

Tlak v dýze  mbar 10 10 10 10 

Predtlak 18 - 24 mbar      

Menovitý príkon  m3/h 1,12 2,15 3,31 4,31 

      

Skvapalnený plyn v dýze  mm 2,00 2,75 3,25 4,00 

Energetická hodnota tepla Hu 25,55 
kWh/m3 

     

Tlak v dýze mbar 10 15 15 15 

Predtlak 42,5 - 57,5 mbar      

Menovitý príkon  kg/h 0,86 1,72 2,57 3,45 

      

Plynová prípojka  Zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 

      

Elektrická prípojka  A / W 0,3 / 71 0,3 / 71 0,3 / 71 0,3 / 71 

230 V ~ / 50 Hz      

      

Podtlak – studený  mbar -1,4 -1,3 -1,2 -1,2 

Podtlak – teplý  mbar -1,0 -0,8 -0,8 -0,6 

      

Nastavenie hlavného vzduchu  mm 26,5 26,5 26,5 26,5 

Nastavenie prídavného vzduchu  mm 5,0 9,0 9,0 9,0 

      

Ventilátor RUCK Typ GE 133-2-40280 
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2 Pokyny plánovania  

2.1 Odvádzanie spalín  

2.1.1 Nepriame odvádzanie spalín  

Nepriame odvádzanie spalín sa neodporúča cez výstavný priestor. V mimoriadnych prípadoch je treba 

nepriame odvádzanie spalín dohodnúť s kominárom. Na nepriame odvádzanie spalín musí byť udelené 

povolenie.  

 

2.1.2 Priame odvádzanie spalín  

Keďţe plynové vyhrievacie teleso sauny ELIGA typu EGG 400 T je vybavené odplyňovacími 

ventilátormi, môţe sa odvádzanie spalín robiť len cez strechu alebo vonkajšou stenou.  

Nemala by sa prekročiť maximálna dĺţka 100 mm Ø potrubia pre odvod spalín 5 m a 2 90° ohyb.  

Je moţné pripojiť dve plynové vyhrievacie telesá sauny ELIGA typu EGG 400 T na spoločnú strešnú 

alebo stenovú priechodku. Toto však treba vykonať podľa platného miestneho stavebného poriadku.  

Pri prispôsobení expanznej klapky na dymové spaliny a poprípade pri izolácii palivových rúrok moţno 

pouţiť aj väčšie dĺţky.  

Ak nemôţu byť bezpečne odvádzané spaliny alebo je potrubie pre odvod spalín príliš dlhé, v horáku 

zabudovaná rozdielová tlaková nádoba znemoţňuje zapálenie, resp. zapnutie horáka. 

 

2.2 Prívod spaľovaného vzduchu  

Počas regulácie sa z miestnosti odoberá spaľovaný vzduch.  

V prípade  nedostatočného ventilácie, alebo ak sa v miestnosti nachádzajú alebo vznikajú škodlivé 

alebo nebezpečné pary a plyny resp. je tam vysoká koncentrácia prachu, spaľovaný vzduch sa musí 

dodávať z vonku cez prívod spaľovaného vzduchu.  

V prípade priameho odvádzania spalín cez vonkajšiu stenu nesmie prekročiť celková dĺţka potrubia pre 

odvod spalín a potrubia pre čerstvý vzduch pri rozmeroch Ø 100 mm, 5 m s 2 90° uhlom, viď odsek 

2.1.2 

Potrubie pre čerstvý vzduch s rozmermi 100 mm pre Ø nesmie prekročiť pri priamom odvádzaní spalín 

cez strechu, resp. pri spoločnom odvádzaní spalín 5 m s 2 90° uhlom.  

Plánovanie a realizáciu vykonajte podľa platného národného stavebného poriadku resp. predpisov.  

 

 

 

2.3 Zásobovanie spaľovaným vzduchom  

Výňatok zo vzorového vykurovacieho poriadku (MfeuVO) znenie 05.jún 2000.  
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„(1) Pre spálenisko závislé od vzduchu v miestnosti s celkovým menovitým tepelným výkonom aţ do 35 

kW sa chápe ako povolené zásobovanie spaľovaným vzduchom, keď sú spáleniská v jednej miestnosti, 

ktorá  

1. má minimálne jedny dvere do voľného priestoru alebo okno, ktoré sa môţe otvoriť, a objem 

miestnosti minimálne 4 m3 na 1 kW celkového menovitého tepelného výkonu,  

2. je spojená (spojenie spaľovaného vzduchu) s inými miestnosťami spojeniami na voľné 

priestory podľa pravidla odseku (2) alebo  

3. má otvor vedúci do voľného priestoru so svetlým priemerom minimálne 150 cm2 alebo 2 

otvory, z ktorých kaţdý má 75 cm2 alebo potrubia do voľného priestoru z hľadiska prúdenia 

s ekvivalentnými priemermi.  

(2) Spojenie spaľovaného vzduchu v zmysle odseku 1 č. 2 medzi kotolňou a miestnosťami so spojením 

do voľného priestoru musí byť vytvorené prostredníctvom otvorov pre spaľovaný vzduch s veľkosťou 

minimálne 150 cm2 medzi miestnosťami.  

Celkový objem miestností, ktoré patria k spojeniam spaľovaného vzduchu, musí byť minimálne 4 m3 na 

1 kW celkového menovitého tepelného výkonu  spáleniska. Miestnosti bez spojenia do voľného 

priestoru sa nemusia pripočítať k celkovému objemu miestnosti.  

(3) Pre spálenisko závislé od vzduchu v miestnosti s celkovým menovitým tepelným výkonom od 35 kW 

do 50 kW sa chápe ako povolené zásobovanie spaľovaným vzduchom, keď sa spáleniská nachádzajú 

v miestnostiach, ktoré spĺňajú poţiadavky podľa odseku (1) č. 3.“  

 

Stručne povedané to znamená, keď je splnená poţiadavka podľa odseku 1 č. (3), je zaručené 

zásobovanie spaľovaným vzduchom. Táto poţiadavka je splnená priemerom potrubia 150 mm 

s mrieţkou na ochranou proti vtákom.  

Teplota v kotolni horáka by nemala presiahnuť 50°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Predpisy, pravidlá a smernice 

Je treba dbať na nasledovné predpisy, pravidlá a smernice v platnom znení pred a počas inštalácie:  
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1. Nariadenie pre vykurovacie zariadenia (HeizAnlV) 

Nariadenie pre vykurovacie podniky (HeizBetrV)  

Nariadenie o spaľovacom zariadení (BlmSchV) 

Zdroje: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft GmbH, Bundesgesetzblatt (poznámka 

prekladateľa: Spolkový vestník zákona), Postfach 1320, 53003 Bonn  

2. Národné predpisy: Stavebný poriadok, vykurovací poriadok 

3. Predpisy podniku zásobujúceho plynom (GVU) 

4. DVGW-pracovný list 600 (TRGI) Technické pravidlá pre zapojenie plynu  

5. DVGW-pracovný list 638II Teplometové zariadenia, inštalácia a prevádzka  

6. DVGW-pracovný list 660 Výfukový systém s mechanickým odvodom spalín  

7. TRF Technické pravidlá pre skvapalnený plyn  

Zdroj: ZfGW-Verlag GmbH, Voltastr. 79, 60486 Frankfurt/M 

8. DIN 3372, časť 6 Teplomet s horákmi s ventilátorom 

9. DIN 4788, časť 2 Plynový horák s ventilátorom 

10. DIN 4756 Vykurovanie plynom vo vykurovacích zariadeniach  

11. DIN 4701 Pravidlá na výpočet spotreby tepla budov  

Zdroj: Beuth Verlag GmbH, 13144 Berlin 30  

12. DIN VDE 0116 Elektrické vybavenie vykurovacích zariadení  

Zdroj: VDE-Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 10625 Berlin  

13. Bezpečnostný predpis VBG 1: Všeobecné predpisy  

Bezpečnostný predpis VBG 50: Práce na plynovom potrubí  

Zdroj: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Inštalácia  

4.1 Plynová prípojka  
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Plynovú prípojku smie urobiť len schválený inštalatér.  

Na spojenie medzi pripojením horáka (G ½ vonkajší závit) a plynovým potrubím sa musí pouţiť kovová 

hadica ku plynovému spotrebiču, plynový uzatvárací kohút a termický bezpečnostný uzatvárací ventil 

s povolením DVGW. Plynový uzatvárací kohút treba namontovať v smere prúdu pred termickým 

bezpečnostným uzatváracím ventilom a kovovou hadicou ku plynovému spotrebiču.  

Pri zariadeniach na skvapalňovanie plynu musí byť zabudovaný bezpečnostný redukčný ventil, ktorý 

redukuje pretlak plynu z 2 bar na 50 mbar.  

 

Pozor ! 

Napájací tlak väčší ako 50 mbar môţu poškodiť plynový kombiblok (viacnásobný regulačný prístroj). 

Kovovú hadicu ku plynovému spotrebiču treba namontovať podľa údajov daných výrobcom. Dĺţková 

rozťaţnosť plynového vyhrievacieho telesa sauny ELIGA typu EGG 400 T pri zohrievaní a ochladzovaní 

sa musí zohľadniť pri montáţi kovovej hadice ku plynovému spotrebiču.  

Viď prílohu strana 23 a 24  

 

Na ţiadne plynové prípojky nesmú pôsobiť otáčavé sily. Na pre to stanovených miestach treba mať na 

to stanovené náradie. Prípojka musí byť podrobená kontrole tesnosti a plynové potrubie musí byť 

odvzdušnené.  

 

Ak plynový pripájací tlak nie je v uvedenom rozpätí prípustnom pre horák, prístroj nesmie byť pripojený 

a uvedený do prvotnej prevádzky. V prípade, ţe príčinu odchýlky plynového tlaku nemôţe odstrániť 

inštalatér, je treba oboznámiť o tom GVU resp. dodávateľa skvapaľňovaného plynu.  

 

Dôleţité !  

Skontrolujte nastavený druh plynu v horáku na štítku prístroja, poprípade prenastavte na existujúci druh 

plynu – viď odsek 7  

 

 

 

 

4.2 Elektrická prípojka  

Elektrickú prípojku smie urobiť len schválený inštalatér, podľa najnovších predpisov VDE – viď 

nasledujúcu schému zapojenia.  

Sieťovú prípojku dosiahnete prostredníctvom existujúcej zastrčky na horáku; na mieste je potrebný 

hlavný spínač.  
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Dôleţité !  

V prípade elektrického spojenia je potrebné bezpodmienečne dbať na správnu polaritu pri pripojení 

prístrojovej zástrčky.  

(nedodrţaním sa zničí spaľovací automat bez moţnosti opravenia poruchy) 

Predpokladom pre bezchybnú prevádzku je dokonalé uzemnenie plynového vyhrievacieho telesa sauny 

ELIGA typu EGG 400 T.  

 

4.3 Odvádzanie spalín a prívod spaľovaného vzduchu 

Odvádzanie spalín a poprípade prívod spaľovaného vzduchu vykonajte podľa montáţneho plánu.  

Viď odsek 2.1 a 2.2 

Potrubie pre odvod spalín nesmie zaťaţiť pripajacie hrdlo ventilátora.  

Potrubie pre čistý vzduch (nasávanie spaľovaného vzduchu) pripevniť prírubou na nasávací otvor 

adaptéra pre čistý vzduch bez toho, aby ste zaťaţili kryt.  

Potrubie pre odvod spalín a čistého vzduchu musí byť na vonkajšej stene s vhodnou vetracou alebo 

odtokovou hlavou.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Schéma zapojenia  

Spaľovací automat: 

Honeywell typu S4565R 1055  
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BS – elektrická zástrčka  H4 – kontrolka hlásiaca prevádzkyschopnosť 
(zelená) 

FA – Spaľovací automat M – Motor odplyňovacieho ventilátora 

F1 – Bezpečnosť 6A S1 – hlavný spínač  

F2 – priestorový termoregulátor S2 – diaľkové odrušovacie tlačidlo  

F3 – bezpečnosť 2A rýchla S3 – Sledovač vzduchového podtlaku  

H1 – Externá kontrolka hlásiaca 
poruchy (červená) 

VS – Konektor motora  

H2 – Kontrolka hlásiaca poruchu 
(červená) 

Y1 – viacnásobný regulačný prístroj 

H3 – kontrolka hlásiaca prevádzku 
(ţltá) 

 

Zapálenie 

Ionizácia  

Spalovací automat,  

Honeywell typu S456 

Č. nákresu: E-C 

22.09.1999 / Lehr 
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6 Prvotné uvedenie do prevádzky 

Prvotné uvedenie do prevádzky smie vykonať len autorizovaný odborník alebo podnikový servis 

spoločnosti ETAPART GmbH.  

 

Dôleţité !  

Skontrolujte správnu polaritu elektrických pripojení. Skontrolujte smer otáčania motorov. Skontrolujte 

tesnosť systému plynového potrubia nekorodujúcim postrekom podľa DIN 30657. Uveďte do prevádzky 

prívod plynu a regulovanú sústavu a odvzdušnite (viď odsek 4.2). Pri prácach na horáku 

bezpodmienečne zafixujte horák rukou tak, aby sa nepreniesli na potrubie pre odvod spalín ţiadne 

rotačné, tlakové alebo ťahacie sily.  

 

6.1 Kontrola dýzy horáka 

Uvoľníte plynovú spojovaciu rúrku medzi plynovým multiblokom (viacnásobný regulačný prístroj) 

a drţiakom dýzy, vyskrutkujte drţanie dýzy z drţania dýzy, skontrolujte správnu veľkosť dýzy podľa 

tabuľky odseku 7.1, poprípade dýzu vymeňte.  

Všetky diely znova zloţte v opačnom poradí. Vykonajte skúšku tesnosti dielov vedúcich plyn.  

 

 

 

 

Plynový 

multiblok  

Ionizačná elektróda 

Nastavenie prídavného 

vzduchu  

Nastavenie hlavného 

vzduchu 

Držiak dýzy 

Plynová 

spojovacia rúrka 
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6.2 Kontrola napájacieho tlaku  

Skontrolujte druh plynu na štítku prístroja.  

Pripojte manometer s trubicou U k meranému hrdlu so vstupným tlakom P1 (na plynový multiblok), 

dbajte na hraničné hodnoty (viď odsek 4.1).  

 

6.3 Nastavenie prídavného vzduchu  

Prídavný vzduch sa nastaví podľa tabuľky nastavení v odseku 1. Nepatrné opravy môţu byť vykonané 

počas uvedenia do prevádzky.  

 

6.4 Nastavenie spaľovaného vzduchu 

Pripojte manometer s trubicou U k meranému hrdlu s výstupným tlakom P2 plynového multibloku 

(viacnásobný regulačný prístroj). Tlak spaľovaného vzduchu (podtlakový systém) sa nastaví pomocou 

expanznej klapky podľa ventilátora so sacím podtlakom alebo uzatváracieho posúvača na strane výfuku 

ventilátora so sacím podtlakom na hodnoty uvedené v tabuľke v odseku 1.1. Nepatrné opravy môţu byť 

vykonané počas uvedenia do prevádzky.  

 

6.5 Kontrola tlaku v dýze  

Pripojte manometer s trubicou U k meranému hrdlu s výstupným tlakom P2 plynového multibloku 

(viacnásobný regulačný prístroj), uveďte do prevádzky plynové vyhrievacie teleso sauny ELIGA typu 

EGG 400 T.  

Tlak v dýze musí zodpovedať nastaveniu uvedenému v tabuľke v odseku 7.1 (viď. Odsek 7). 

 

6.6 Nastavenie hlavného vzduchu  
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Nastavenie  hlavného vzduchu sa vykonáva počas nerušenej nepretrţitej prevádzky pri menovitom 

tepelnom zaťaţení, najskôr 5 minút po zapnutí horáka. Hlavný vzduch sa nastaví na regulačnej skratke 

(zobrazenie v odseku 6.1) na čo moţno najlepšie hodnoty spaľovania.  

 

6.7 Meranie emisií, stanovenie straty odpadových plynov  

Meranie emisií sa vykonáva podľa Nariadenia o ochrane pred emisiami (BLMSchV). Meraný otvor má 

byť zoradený v odstupe, ktorý zodpovedá pribliţne dvojnásobnému priemeru potrubia pre odvod spalín, 

v smere prúdenia podľa ventilátora.  

Od 1. Januára 1998 platia nové hraničné hodnoty. 

Hraničné hodnoty pre straty odpadových plynov zariadení vykurovaných naftov a plynom  

 do 25 kW 11 % 

 do 50 kW  10 % 

 nad 50 kW  9 %  

Teplota nasávania sa meria na 4 nasávacích dierach  prídavného vzduchu a z toho sa vytvorí 

aritmetický priemer.  

Pri vyhodnotení spalín sa musí zahrnúť do výpočtov aj teplý spaľovaný vzduch na mieste vzduchu 

v uzavretej miestnosti.  

Pri nasávaní vonkajšieho vzduchu sa musí merať teplota spaľovaného vzduchu pred vstupom do 

kotolne, táto hodnota je zahrnutá do výpočtu.  

Straty odpadových plynov sa vypočítajú meraním obsahu oxidu uhličitého podľa nasledovného vzorca:  

 

 

 

Vysvetlivky:  

 qA  = strata odpadových plynov v %  

  tA  =  teplota odpadových plynov v °C  

  tL  =  teplota spaľovaného vzduchu v °C 

 CO2  =  hodnota objemu oxidu uhličitého v suchej spaline v %  

 

 Vykurovací 
olej  

Zemný plyn  Svietiplyn  Koksárenský 
plyn  

Skvapalnený 
plyn  

Ai 0,50 0,37 0,35 0,29 0,42 

B 0,007 0,009 0,011 0,011 0,008 
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Príklad: horák, vykurovanie so zemným plynom  

  Teplota spaliny  = 210°C  

  CO2    =  7 %  

  Teplota nasávania  =  90°C  

 

TA - tL x ( A1 / CO2 + B) = 

210 - 90 x (0,37 / 7 + 0,009) = 7,42 

Strata odpadových plynov činí 7,42 % 

 

Výsledok merania zodpovedá poţiadavkám, ak stanovená hraničná hodnota pre straty odpadových 

plynov pri horákoch s dúchadlom plynu neprekročí viac ako o jedno percento a pri spaľovacích 

zariadeniach bez dúchadla neprekročí o viac ako o 2 percentá.  

 

Určenie počtu sadzí sa robí podľa procesu DIN 51 402, časť 1, vizuálne. Je treba vykonať 3 samostatné 

merania. Z jednotlivých meraní sa stanoví aritmetický priemer. Výsledok zaokrúhlený na celú zodpovedá 

nariadeniu, ak sa neprekročí stanovené mnoţstvo sadzí. Ak merania nie sú uspokojivé, musia sa 

opakovať nastavovacie práce tak dlho, kým sa nedosiahne čo moţno najlepší stupeň účinnosti.  

 

Výsledky merania treba zaznamenať do protokolu o uvedení do prevádzky spolu s dátumom 

a podpisom a prerazenie treba predať prevádzkovateľovi.  

 

6.8 Poučenie prevádzkovateľa  

Po uvedení do prevádzky horáka podrobne poučte prevádzkovateľa na základe návodu na obsluhu 

v prevádzke a obsluhe. Odporúča sa spísať zmluvu o údrţbe.  

 

6.9 Dôleţitá poznámka 

Jemné úpravy sa realizujú prostredníctvom hodnôt spaľovania resp. nastavenie hlavného vzduchu.  

V prvých hodinách nového plynového vyhrievacieho telesa sauny ELIGA typu EGG 400 T nie je 

vylúčený dym a zápach. Tento dym a zápach nie sú nebezpečné a za krátky čas sa stratia. 

Poprípade by mal byť hlásič poţiaru počas tej doby deaktivovaný.  
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Plynový multiblok (viacnásobný regulačný prístroj)   

Honeywell typ VK 4125C 

 

T – regulátor doby prevádzky   P1 – vstupný tlak  

S – regulátor tlaku     F – prípojná vidlica pre  

P2 – východiskový tlak     pre spalovací automat  

 (Tlak v dýze – systémový podtlak) EV – cievka regulačného prístroja  

 

7 Nastavenie tlaku v dýze  

Nastavenie sa vykonáva v podniku len s výlučným povolením s uvedeným druhom plynu a s ďalšími 

dýzami a tlakmi v dýzach. Nastavený druh plynu sa udáva na štítku prístroja.  

Po nastavení tlaku  v dýze sa regulátor tlaku S zapečatí viacnásobného regulačného prístroja.  

 

7.1 Nastavenia urobené výrobcom  

Typ H-Ray  H1  H2 H3  H4 

 

Zemný plyn H  dýzy Ø  (mm)  2,75  3,75  4,8  5,5  

10,35 kWh/m3 tlak v dýze  (mbar)  10  10  10  10 

 

Skvapalnený plyn  dýzy Ø  (mm) 2,00  2,75  3,25  4,00  

25,89 kWh/m3 tlak v dýze  (mbar) 10  15  15  15 

 

Nastavenie sledovača podtlaku (mbar)  0,5  0,5  0,5 0,5  

Nameraná hodnota sledovača podtlaku (mbar)  1,4  1,3  1,2  1,2  
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8 Zmena na iný druh plynu  

Zmenu na iný druh plynu smie vykonať len znalec alebo odborník za prísneho dodrţania nastavujúcich 

údajov.  

 

Dôleţité !  

Dýza a tlak v dýze, viď odsek 7.1:  

- Odstrániť kryt z horáka   

- Výmena dýzy horáka, viď odsek 6.1 

- Odstránenie pečate a nové nastavenie na regelátore tlaku S; na to pripojiť na merané hrdlo P2 

manometer s trubicou U  

- Po nastavení regulátora tlaku S znovu zapečatiť 

- Zmena údajov o druhu plynu na štítku prístroja  

- Znovu pripevniť kryt na horák.  

 

 

 

 

 

Plynová prípojka ½  
Puzdro horáka bez krytu 

Nastavenie prídavného 

vzduchu  

Miešacia komora 

Zástrčka na ventilátor  

Plynový multiblok  

Spalovací automat 

Tlaková nádoba  

Kábel zapalovania 

Ionizačná ihlica 

Prípojná vidlica horáka 

Kontrolné svetlá 

Prevádzka horáka 

Porucha horáka  

Prevádzkyschopno

sť horáka 
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9 Údrţba  

Zákonodarstvo predpisuje:  

Zariadenia vykurované naftou a plynom musia byť minimálne raz do roka kontrolované. Tomu sa venujú 

bliţšie normy DIN 4755 a DIN 4756:  

Prevádzkovateľ musí nechať zariadenie raz do roka nechať skontrolovať poverencom výrobcu alebo 

iným znalcom.  

Pri tom treba skontrolovať zariadenie, či všetky funkcie pracujú bezchybne a nájdené nedostatky ihneď 

odstrániť.  

 

Odporúča sa uzatvoriť so spoločnosťou ETAPART GmbH zmluvu o údrţbe.  

 

Pozor !  

Pred začiatkom čistenia musí byť prerušený prívod plynu a elektrického prúdu !  

Pred údrţbou treba skontrolovať nasledovné:  

 Druh plynu a veľkosť dýzy; poprípade dýzu vyčistiť alebo vymeniť.  

 Vyčistiť olejový alebo plynový filter, ak je potrebné, vymeniť.  

 Kontrola zmiešavacieho zariadenia, poprípade vyčistiť.  

 Nastavenie tlaku v dýze  

 Skontrolovať tesnosť plynovej regulovanej sústavy a magnetického ventila a bezchybnosť 

plynových spojení 

 Bezchybné dodávanie elektrického prúdu – svieti zelená kontrolka – prevádzkyschopnosť  

 Bezchybné pripojenie sledovača vzduchového podtlaku.  

 Nastavenie sledovača vzduchového podtlaku.  

 Bezchybná prevádzka: svieti ţltá kontrolka – prevádzka, v prípade poruchy (napr. prerušenie 

prívodu plynu) sa rozsvieti červená kontrolka – porucha.  

 Opakovanie prevádzky po odblokovaní odrušovacím tlačidlom. 

 Kontrola mimoriadnej hlučnosti chodu a nevyváţenosti odplyňovacieho ventilátora; prevetrávanie 

cca. 30 s.  

 Kontrola stavu a odstupu zápalnej a ionizačnej elektródy; poprípade vyčistiť a vymeniť, doba 

zapálenia cca. 5 s.   
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Ionizačný prúd počas prevádzky činí 12-15 pA (Ionizačnú ihlu poprípade vyčistiť) 

 

* Preskúšanie nastavovacích a riadiacich prístrojov na ich funkčnosť a bezpečnosť. 

* Preskúšať odvetrávanie spalín na nepriepustnosť. 

* Preskúšania spaľovania a prevedenie merania odpadového plynu najskôr po 10 min 
činnosti, aby sa dosiahol ustálený stav. 

* V prípade, že výsledky merania budú neuspokojivé, nastavte horák a zopakujte merania, 
až kým nebude dosiahnutý čo najlepší stupeň účinnosti.  

* Vyčistite horák zvonku, zapíšte namerané hodnoty.

Zápalná ihla 

Zápalná ihlal 

 

prístroje 

Odstup 

prípojná vidlica 

zápalná ihla 4,0 - 5,0 

Ionizačná ihla 

 Podtlak 

Ionizačná 

ihla 

Podtlak 

Meracia rúra 

Zabezpečenie 

2 A 

Meracia 
rúra 

Miešacia 

komora 

Zásuvka ventilátora 

* 

Plynová 

prípojka 
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10 Časti horáka a riadenia 

(Náhľad na horák, bez krytu)
 

Plynová 
prípojka 

Obal horáka bez krytu 

Pripojovacia zásuvka horáka 

Spaľovací automat
 ------------------------------------------ 
► 

Zásuvka na ventilátor 

Miešacia 
komora 

Plynový multi blok 

Ionizačná ihlica Vysokonapäťový 

vodič tlakovej dýzy  

Kontrolne svetlá 
Horák prevádzka riadenie 

horák rozsah činnosti 

Sekundárne nastavenie 
vzduchu 
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Časť 2: NÁVOD PRE UŢÍVATEĽA 

1 Opis funkcií a obsluha 

ELIGA- saunové  plynové vykurovacie zariadenie Mod. EGG 400 T sa zapína pomocou 
elektronického riadiaceho zariadenia (č. článku 81771). 

Zelená kontrolná lampička sa rozsvieti a zostane rozsvietená. Najskôr sa zapne ventilátor 

odpadových plynov. 

Po cca 30 sekundách času na prepláchnutie a pri dostatočnom podtlaku vzduchu v žiariacej 
rúre dôjde po 5 sekundách k zapáleniu horáka pomocou zápalnej elektródy. 

Keď sa plameň v horáku zapáli v rámci bezpečnostného času a horí načas a stabilne a vytvára 
dostatočný ionizačný prúd, horí horák, až kým ho nevypne termostat v miestnosti alebo 
spínač. Žltá kontrolná lampička ostáva počas činnosti zariadenia zapnutá.  

Ak nedôjde k zapáleniu, začne horák signalizovať poruchu. Červená kontrolná lampička sa 
rozsvieti a žltá zhasne. 
Po krátkom prerušení prívodu prúdu dôjde k ďalšiemu pokusu o zapálenie, červená kontrolná 
lampička zhasne a rozsvieti sa žltá. K prerušeniu prúdu môže dôjsť kvôli vytiahnutiu zástrčky 
z horáka. 

Dôleţité! 
Viacnásobné opakovanie zapaľovania nie je po dlhšom prerušení činnosti vylúčené. 

2 Pokyny na šetriacu činnosť 

Správne nastavenie plynu a pravidelná údržba znižuje spotrebu energie. 

3 Starostlivosť o zariadenie a údrţba 

- Treba dbať o to, aby bolo neustále zabezpečené odvetrávanie odpadových plynov a prívod 
vzduchu na spaľovanie. 

- Odporúča sa nechať pravidelne skontrolovať ELIGA- saunové plynové vykurovacie 
zariadenie Mod. EGG 400 T odborníkom. 

Pri tom sa odporúča uzavrieť zmluvu o údržbe. 
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4 Poruchy prevádzky 

Pri kaţdej poruche najskôr prekontrolujte: 
- Je k dispozícii prúd? 
- Je zapnutý vypínač, je termostat v miestnosti správne nastavený, sú spínacie hodiny na 

správnom čase zapnutia – svieti žltá kontrolná lampička na horáku? 
- Je k dispozícii plyn? 
- Je plynový uzatvárací ventil (guľový kohútik) pred horákom otvorený a je tlak plynu 

dostatočný? 

Keď sa horák nespustí do činnosti a kontrolná lampička svieti, ako postupovať: 

- Po krátkom prerušení prívodu prúdu dôjde k ďalšiemu pokusu o zapálenie, červená 
kontrolná lampička zhasne a rozsvieti sa žltá. K prerušeniu prúdu môže dôjsť kvôli 
vytiahnutiu zástrčky z horáka 

- Pozorovať priebeh uvedenia do prevádzky a druh poruchy zistiť podľa priloženého 
zoznamu. 

Ak sa porucha nedá odstrániť podľa priloženého zoznamu,  
skontaktujte sa so zmluvným servisom alebo so zákazníckou službou.
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5 Moţné poruchy: 

Porucha  Zelená kontrolná lampička na horáku sa nerozsvieti.  
Príčina  Nie je zapnutý termostat v miestnosti, prúd alebo spojenie je prerušené. 
 
Porucha  Zelená kontrolná lampička na horáku svieti, ventilátor odpadových plynov   

nepracuje.  
Príčina  Je prerušené pripojenie k motoru (povolená svorka alebo zástrčka), na motore 

alebo jeho kondenzátore je defekt. 
 
Porucha Ventilátor odpadových plynov pracuje, zapálenie sa neuskutoční po 30 
sekundách. 
Príčina Nie je pripojený snímač tlaku vzduchu. 
  Nesedí nastavenie snímača tlaku vzduchu, spojovacia trubica priepustná, 
prerušené 

pripojenie (uvoľnená svorka), defektná dýza podtlaku. 
 
Porucha Ventilátor odpadových plynov pracuje, po 30 sek. dôjde k zapáleniu – žltá 
kontrolná  
  lampička ostane vypnutá. Prístroj hlási poruchu – svieti červená kontrolná 
lampička. 
Príčina Viacnásobný regulačný prístroj sa neotvára: prerušený prívod prúdu (uvoľnená 

svorka) / defektná magnetická cievka. 
 
Porucha Ventilátor odpadových plynov pracuje, po 30 sek. dôjde k zapáleniu – rozsvieti sa 

žltá 
lampička, zariadenie signalizuje poruchu – rozsvieti sa červená kontrolná 

lampička:

  
1. Žiadny plameň: 
Príčina  Odstup zápalnej elektródy nesúhlasí, vysokonapäťový vodič alebo jeho spojenie je 
prerušené, zápalný transformátor v spaľovacom automate je defektný.  

2. Vznik plameňa: 
Po cca 5 sekundách hlási horák poruchu.  

Príčina       Fáza a nulový vodič prívodu prúdu sa zamieňajú, 

Nestlačte tlačidlo diaľkového ovládania, najskôr správne pripojte fázu a nulový vodič. 
Spaľovací automat sa pri chybnom pripojení poškodí. 
Žiadny alebo nedostatočný ionizačný prúd, odstup od ionizačnej elektródy nesúhlasí, ionizačný 
kábel alebo jeho spojenie je prerušené. 
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Príloha 
 
Kovové hadice 
Bezpečnostné informácie 
 
Kovové hadice HYDRA® sú kvalitnými  
výrobkami. Sú bezpečné pri prevádzke a disponujú vysokou ţivotnosťou. Predpokladom  
tohto je správny výber hadice a jej  
dokonalá montáţ. Na tomto mieste nám  
neostáva veľa bezpečnostných informácii- 
-všetky nasledovné body by ste mali  
zohľadniť uţ pri objednávke. A tak postupne: 
 
Montáţ/skúška 
 
Ţivotnosť hadíc môţe byť zaručená len pri dodrţaní podmienok montáţe a prevádzky  uvedených 
v objednávke a potvrdených výrobcom. Tlakové nárazy/pulzácie zniţujú ţivotnosť hadíc a pri ich 
inštalácii musia byť zohľadnené faktory zniţujúce tlak v hadiciach. Ak nie sú k dispozícii ţiadne 
odporúčané hodnoty prevádzkového tlaku, znamená to, ţe výrobca na hadiciach vykonal len 
skúšku tesnosti. Preto je nutné v určitých časových intervaloch podrobiť vedenie kontrole akosti 
(tlakovú a vizuálnu skúšku). Pri natrhnutí, resp. odtrhnutí ochranného opletenia sa hadice nesmú 
ďalej pouţívať. Rovnako je ďalšie pouţívanie hadíc v prevádzke neprípustné v prípade 
skorodovanej, poškodenej alebo zalomenej hadice. Opravy môţe vykonať len výrobca.  
 
Vplyv teploty 
 
Predpísaný menovitý tlak (PN) uvedený v príbalovom tlačive hadíc sa vzťahuje na izbovú teplotu 
(20°C). Pri vyšších teplotách sa zniţuje prípustná miera tlakového zaťaţenia, resp. ţivotnosť 
hadice. Na výpočet prípustného menovitého tlaku je nutné zohľadniť faktory, ktoré odľahčujú 
tepelné zaťaţenie hadíc.  
 
Materiál/Korózia/Izolácia 
Odolnosť a výber materiálu na výrobu hadíc je podľa tabuliek odolnosti uvedených v odbornej 
literatúre, resp. príručiek HYDRA® moţné preskúšať. Osobitné predpisy týkajúce sa čistenia alebo 
údrţby musia byť dohodnuté pri objednávke, napr. bezolejové a beztukové, bezfarebné konce 
uzavreté atď. Pri zváracích a spájkovacích prácach musia byť hadice chránené pred zasiahnutím 
zváracím tavidlom. Zvyšky zvarov musia byť odstránené. Spájkované miesta prípojok musia byť 
chránené pred prehriatím alebo prespájkovaním. Morenie kovových hadíc je neprípustné. Na 
izoláciu kovových hadíc nesmie byť pouţitý izolačný materiál, ktorý by na hadici mohol spustiť 
korózny proces. Ak by sa hadica predlţovala, resp. voľne kývala, treba ju ihneď zaistiť pevným 
bodom o ďalšie vedenie. 
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Praskajúca alebo trhajúca sa hadica 
 
Kovové hadicové vedenie môţe praskať alebo sa trhať. Tento stav nastáva vplyvom preťaţenia 
kvôli vysokému tlaku, teplotám, chybnou, resp. nevhodnou montáţou a pohybovými pomermi či 
prekročením doby ţivotnosti. Prostredníctvom nekontrolovateľných pohybov alebo nebezpečných 
médií vnútri hadice môţe nastať poškodenie alebo poranenie vecí a osôb nachádzajúcich sa 
v blízkosti hadice.  
 
Správna manipulácia, šetrné zaobchádzanie 
 
Hadicové vedenie  je potrebné chrániť pred vonkajším mechanickým poškodením. Z toho dôvodu 
by hadice nemali leţať voľne na podlahe alebo byť natiahnuté na ostrých hranách a počas 
prevádzky sa nesmú dotýkať navzájom a ani s inými okolitými predmetmi.  
 
Ţiadne torzné zaťaţovanie 
 
Torznému zaťaţeniu sa vo väčšine prípadov vyhneme odbornou inštaláciou hadíc: pri pohyboch 
hadicu montujte tak, aby os hadice a smer pohybu spadali do jednej roviny, čím nemôţe vzniknúť 
torzia.  
 
Návod na montáţ 
 
Manipulácia a montáţ 
 
Spôsob a formu montáţe kovového hadicového vedenia určujú v prvom rade smer, veľkosť 
a častosť pohybu. Niektoré z mnohých spôsobov montáţe hadíc sme pre Vás vybrali a názorne 
rozkreslili. Pri montáţi musíte bezpodmienečne dbať o to, aby hadice neboli inštalované 
prekrútené a zamotané. Ani pri montáţi a ani počas prevádzky nesmú utrpieť torzné pnutia. 
Dôleţité je preto, aby stredové osi prípojok a pohyby leţali v jednej rovine. Dbajte 
bezpodmienečne na dve hlavné zásady: voľná montáţ (hadice nesmú byť v napätí) a ţiadne 
torzné namáhanie.  
 
Správna voľba dĺţky hadice 
 
Priamo na spojoch a prípojkách hadíc nesmie vzniknúť ţiadne zaťaţenie pohybom ani ohybom. 
Táto, takzvaná neutrálna časť hadice musí byť dostatočne zmeraná a zváţená. Ak je to potrebné, 
môţete na konce hadice nasadiť ochrannú objímku.  
 
Voľná montáţ (bez napätia hadíc) 
 
Hadicu na jednej strane pevne natiahnuť. Na druhej strane najprv voľne upevniť. V smere 
ţelaného smeru pohybu hadicou naprázdno 2 aţ 3 krát pohnite, aby sa mohla vyrovnať bez 
ohybov a aţ potom ju poriadne pritiahnite. Počas priskrutkovávania bezpodmienečne pouţite dva 
kľúče – jeden na kontraťah. Pri umiestňovaní a návrhoch častí hadice, na ktorú sa budú napájať 
prípojky dbajte o to, aby aspoň jeden jej koniec ostal otočne pripojiteľný.  
 
Prípustný uhol ohnutia nesmie byť prekročený! 
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Minimálny prípustný uhol ohnutia závisí od tlaku, teploty a ţelaného počtu pracovných cyklov. 
Hodnoty sa dajú vyčítať z technických dát vybraného typu hadice.  
 
 
 
Príklad 1 
 
Hadicu pripojiť tak, aby sa nepokrútila. Pri otočných závitoch pri skrutkovaní bezpodmienečne 
pouţiť druhý kľúč na kontraťah (pridrţanie). V prípade, ţe nie sú k dispozícii ţiadne miesta, kde by 
ste kľúče bezpečne uchytili, pouţite na kontraťah (pridrţanie) hasák.  
 

 
 
Zdvíhacie pohyby 
 
Príklad 2 
Pri 180° oblúku treba dbať na dostatok neutrálnej časti hadice. Dĺţku určíte podľa vzorcov 
HYDRA® pre 180° oblúky. Odstup oboch koncov hadice určíte práve podľa uhla oblúka R.  
 

 
 
Príklad 3 
Pozor na nedovolený ohyb hadice hneď za prípojkou (viď obrázok).  
 

 
 
Príklad 4 
Smer pohybu a os hadice musia leţať v jednej rovine. Vyhnete sa tak škodlivému torznému 
pnutiu.  
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Príklad 5 
Smer pohybu a ohyb hadice leţia v jednej rovine. Vyhnete sa tak škodlivému torznému pnutiu.  
 

 
Príklad 6 
Ţiadne pohyblivé zaťaţenie ohybov a ţiadne prudké odbočky ihneď za prípojkami (podobne ako 
v príklade 3) 
 

 
 
Príklad 7 
Hadicu vo voľne visiacom ohybe upravte tak, aby aj pri neţelanom podvihnutí neprišla do kontaktu 
s inou hadicou alebo podlahou.  
 

 
 
Chvenie 
 
Príklad 8 
Hadicu pripojiť tak, aby sa nepokrútila. Hlavný smer chvenia a ohyb hadice musia leţať v jednej 
rovine. Vyhnete sa tak škodlivému torznému pnutiu.  
 

 
 
Príklad 9 
90° ohyb hadice montujte s dostatočným uhlom ohybu a dostatočnou dĺţkou neutrálnych častí. 
Dostatočnú menovitú dĺţku a dĺţku ramena uhla nájdete v HYDRA® vzorcoch pre 90° oblúk 
v prípade chvenia. Zbytočné prehýnanie alebo naopak vzpriamovanie hadice nie je prípustné.  
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Príklad 10 
Hadicu namontujte kolmo na smer pohybov chvenia.  
 

 
 
Príklad 11 
Na zachytenie dvoj- alebo trojsmerného chvenia inštalujte hadicu do pravých uhlov. Axiálne 
chvenie sa v tom prípade v hadiciach neprejaví.  
 

 
 
Otočné pohyby okolo osi 
 
Príklad 12 
Pre uhlové zachytenie pohybov inštalujte hadicu s dostatočnou dĺţkou neutrálnych častí. 
Zohľadnite pritom ţelaný uhol ohybu. Výpočet dĺţky a miesta inštalácie nájdete v HYDRA® 
vzorcoch pre uhlové pohyby.  
 

 
 
Príklad 13 
Uhlový pohyb a ohyb hadice musia leţať v jednej rovine. Vyhnete sa tak škodlivému torznému 
pnutiu.  
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Tepelná rozťaţnosť 
 
Príklad 14 
Na zachytenie tepelnej rozťaţnosti inštalujte 90° oblúk s dostatočne dlhou priamou časťou hadice. 
Ţelané dĺţky častí hadice nájdete vo vzorcoch HYDRA® - 90° oblúk pre tepelnú rozťaţnosť.  

 
 
 
Príklad 15 
Laterálna (postranná) montáţ povolená len pri malých rozťaţnostiach. Vzpriamovanie alebo 
nazberanie hadice je neprípustné.  
 

 
 
Príklad 16 
Na fixáciu väčších rozťaţností inštalujte 90° ohyb hadice. Laterálna montáţ je v tomto prípade 
neprípustná.  
 

 
 
Príklad 17 
Ak sa nedá predísť vonkajším mechanickým namáhaniam (napr. ťah na podlahe), je nutné hadicu 
z vonkajšej strany obaliť ochranným drôteným opletením alebo ochrannou hadicou.  
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Príklad 18 
Pri manuálnom upotrebení koncov hadice sa vyvarovať pouţitiu tvrdých ohybov a namáhania 
hadice v týchto ohyboch.   
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